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Abstrakt 

V této práci jsem se zabýval vlivem náboženského založení studentů vysokých a středních 

škol přírodovědného zaměření na příjímání či odmítání teorií o vzniku a vývoji života, tedy 

evoluce přírodním výběrem a teorií postulujících nadpřirozené činitele. Rešerše literatury 

obsahuje kapitoly věnující se evoluci, kreacionismu, ID, náboženství a výzkumy na tato 

témata. Ve výzkumné části mé práce je uvedena vlastní analýza na vzorku studentů. 

Výzkum proběhl formou dotazníkového šetření na studentech vysokých škol, převážně PřF 

UK a středních školách, které jsou fakultní školy PřF UK. Přínosem práce je zjištění 

souvislostí mezi náboženským založením studentů a jejich názory na teorie vzniku života, 

evoluci přírodním výběrem, kreacionismus a Inteligentní design. 

Klíčová slova: Evoluce přírodním výběrem, Inteligentní design, kreacionismus, 

náboženství, víra 

 

Abstract 

In this thesis I dealt with on the relationship between religious belief and acceptance or 

rejection the theories about origin of life and evolution-it means evolution by natural 

selection and theories such as creationism and Intelligent design. Respondents of the 

survey were students of universities and high-schools focused on natural sciences. The 

review of literature consists of chapters dedicated to evolution, creationism, ID, religion 

and surveys on this topic. In the research part of the thesis there is own analysis on the 

sample of students. The research was realized in the form of survey on students of 

universities, mostly and the Faculty of Science of Charles University in Prague and on the 

high schools, which are the teaching schools of this faculty. The benefit of this thesis is 

finding the relationship between their religious belief and their opinion about theories 

origin of life, evolution by natural selection, creationism and ID. 

Keywords: Evolution by natural selection, Intelligent design, Creationism, Religion, Belief 
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Přehled zkratek 

DNA Deoxyribonukleová kyselina (deoxyribonucleic acid) 

ID Inteligentní design 

GIS Geografické informační systémy 

ISSP International Social Survey Programme 

LUCA Last common universal ancestor 

PřF UK Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

RVP G Rámcový vzdělávací program pro gymnázia 

USA Spojené státy americké 
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Úvod 

Jato téma své diplomové práce jsem si vybral "Vliv náboženského vyznání na názory o 

vzniku a vývoji živých soustav". Za trochu kostrbatým názvem se skrývá snaha zjistit, zda 

to, jestli je člověk (v případě této práce student střední nebo vysoké školy) věřící či nikoliv, 

ovlivňuje jeho názory na vybrané teorie vzniku a vývoje živých soustav, přesněji evoluci 

přírodním výběrem, kreacionismus a Inteligentní design. Myslím si, že je důležité zjistit, 

zda je zde rozdíl v příklonu k uvedeným teoriím právě na základě náboženství. Můžeme 

pak například koncipovat výuku evoluční biologie tak, aby studenti měli srovnání s 

ostatními teoriemi. Při tomto porovnávání lze poukázat na výhody evoluce přírodním 

výběrem před jinými nevědeckými představami vývoje organismů. Zároveň by se učitel 

mohl zabývat ve výuce argumenty na podporu evoluce, aby si žáci z výuky odnesli, že 

evoluce biologických organismů má mnoho podpůrných argumentů. Dle Clémenta je učitel 

klíčovou postavou při výuce evoluce a zároveň v jiných předmětech je klíčový při 

vysvětlování rozdílů mezi náboženstvím a vědou (Clement, 2015). 

Když Charles Darwin napsal knihu O vzniku druhů přírodním výběrem (1859), dostala 

se evoluce do povědomí široké veřejnosti. Již v době vydání knihy s některými jejími 

závěry mnozí lidé nesouhlasili (Dear, 2016). Dnes je to s přijímáním evoluce ve světě 

různé, například podle výzkumů v USA nesouhlasí s evolucí přibližně 70 % lidí (Gallup, 

2016). Někteří autoři, např. Coyne (2012) si myslí, že odmítání evoluce je nejčastější na 

základě náboženského přesvědčení lidí. Musíme mít ovšem na paměti, že se jedná o USA, 

které jsou v odmítání evoluce specifické v porovnání s ostatními vyspělými státy světa. 

Ostatní vyspělé (evropské) státy nemají tak vysoké procento věřících (Erobarometr poll, 

2010). Dle Coyneho se lidé proto přiklánějí ke kreacionismu a jiným teoriím postulujícím 

nadpřirozené činitele, právě na základě náboženského přesvědčení (Coyne, 2012). Situace 

s příklonem lidí k pseudovědeckému Inteligentnímu designu je nově pozorovatelná i v 

některých evropských státech, například Německu, Velké Británii a Polsku, dále ve většině 

států Jižní Ameriky zejména v Brazílii (Cornish-Bowden and Cardenas, 2007). Rozhodl 

jsem se proto zjistit na vzorku studentů středních a vysokých škol přírodovědného 

zaměření v Česku, jak ovlivňují náboženské postoje názory na evoluci, kreacionismus a 

Inteligentní design (ID). 

Cílem této práce je zjistit, jak ovlivňuje náboženské založení studentů jejich názor na 

evoluci přírodním výběrem, ID a kreacionismus. 
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V literárním přehledu čtenáře seznámím s fenoménem evoluce. Představím 

darwinismus, jakožto teorii evoluce a též nevědecké směry jako kreacionismus a ID. Dále 

uvedu stanovisko římskokatolické církve na evoluci. Stručně uvedu některé charakteristiky 

náboženství a výzkumy počtu věřících ve světě a v Česku. 

V metodické části popisuji jednotlivé části dotazníku. U každé otázky je uvedeno, co se 

pomocí ní zkoumá. Dále je popsána struktura výzkumu a také jednotlivé statistické 

analýzy, také jakým způsobem byla sbírána data. Dále pak statistické a jiné metody, které 

jsem použil při vyhodnocování výzkumu. 

V části výsledky jsou uvedena a vyhodnocena přehledně data, která přinesl výzkum. 

Dále jsou zde statisticky vyhodnoceny příslušné hypotézy. U jednotlivých statistických 

testů je vždy uvedena příslušná otázka z dotazníku, také nulová hypotéza, která 

nepředpokládá rozdíl ve zkoumaném problému a uvedl jsem i hypotézy alternativní. Každá 

statistická analýza obsahuje též příslušnou tabulku s počty jednotlivých odpovědí a 

hodnotu chí-kvadrát testu a jeho p-hodnoty, na jejichž základě rozhodujeme o ne/zamítnutí 

nulové hypotézy. 

V diskusi se zabývám zhodnocením výzkumu a jeho výsledků. Předkládám zde svůj 

náhled na vyzkoumané výsledky. Dále porovnávám výsledky výzkumu s jinými výzkumy 

na toto téma. 

V závěru této práce hodnotím výsledky, které se podařilo výzkumem zjistit, dále pak 

zde najdete celkové zhodnocení. 
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Literární přehled 

Součástí literárního přehledu jsou kapitoly evoluce, ve které se snažím čtenáři přiblížit 

pojem evoluce, darwinismus, neo-darwinismus a evolučně vývojovou biologii. Přiblížím 

zde i představy vzniku a vývoje života, které potřebují ke svému vysvětlení 

nadpřirozeného činitele, tedy kreacionismus a Inteligentní design. Součástí tohoto přehledu 

je i rešerše toho, jak se k evoluci staví římskokatolická církev. Představím zde názory na 

evoluci posledních tří papežů. Dále pak jsou zde uvedeny informace o náboženství, jakožto 

druhém fenoménu, kterým se tato práce zabývá. Ke konci kapitoly jsou zde uvedeny 

výzkumy, které zkoumaly názory lidí na evoluci. 

Evoluce 

S definováním pojmu evoluce je to poměrně složité. Jak tvrdí Havlík (2011), v 

současné vědě a filosofii je evoluční koncepce většinově přijímána jako empirický a 

teoretický fakt, zatímco na druhé straně neexistuje konsensus o tom, co je evoluce, či 

evoluční princip (Havlík, 2011). Filosof biologie Brandon ve svém článku uvádí, že 

evoluční teorie je obecně přijímána, avšak i v rámci vědecké komunity jen výjimečně 

pochopena. Brandon se domnívá, že zdrojem tohoto problému je samotný pojem evoluce. 

Navrhuje proto zpřesněnou Dobzhanského definici evoluce: Evoluce je jakákoliv změna v 

relativní četnosti alel v genetickém fondu z generace na generaci (Brandon, 1978). 

Výraz evoluce lze v širším smyslu definovat jako postupný vývoj. Evoluci v širším 

pojetí můžeme pozorovat například u počítačové techniky, kde postupovala od sálových 

počítačů ke konceptu stolního počítače, osobního počítače až po dnes velmi využívané 

notebooky, tablety a smartphony, což jsou technicky vzato drobné počítače s možností 

telefonování. Dalším příkladem ze světa techniky je kupříkladu evoluce aut. Nejdříve auta 

plnila nejzákladnější cíl-pohyb z místa na místo. Jejich jízdní vlastnosti byly mdlé, řízení 

nepřesné a motory nevýkonné s nízkou účinností. Poté se zlepšovala snad ve všech 

ohledech od jízdních vlastností, přes výkon motoru, jeho nižší emise, až po jízdní komfort. 

Na tomto příkladu je vidět, čím je technologická evoluce podobná biologické. U obou 

můžeme pozorovat postupný vývoj od jednoduchých počátků po komplexní pokračovatele. 

U technologické evoluce je zde vidět jistý spojitý trend těchto výrobků, které při 

porovnání, například generací automobilů, vykazují společné rysy a zároveň je zde patrný 

vývoj. U živých soustav se přenos na další generaci uskutečňuje prostřednictvím přenesení 

genetické informace na potomky. Postup evoluce je dle některých autorů graduistický 



14 
 

 
 

(Darwin, 1859[1953] s. 61, 62). Pokud by biologická evoluce postupovala skoky, pak by to 

bylo v automobilovém přirovnání jako když po Škodě 120 přijde do výroby Škoda Superb. 

Musíme mít ovšem na paměti, že ne všechny aspekty evoluce biologické a technologické 

jsou stejné. Zásadní rozdíl je v tom, že v pozadí technologické evoluce stojí nějaký 

designér, konstruktér, a ten tuto evoluci řídí. Biologickou evoluci nikdo neřídí, 

mechanismy evoluce nepotřebují hybatele (Schluter, 2001). Biologická evoluce též nemá 

přesný směr, kterým by se ubírala. 

Evoluce přírodním výběrem se dá popsat tak, že zde musí být organismy, které mají 

nadprodukci potomků. Tato nadprodukce znamená, že počet potomků, kteří se rozmnoží, 

je nižší než celkový počet potomků. Mezi potomky je rozdíl ve fenotypu, a ten se projevuje 

rozdílnou zdatností a úspěšností reprodukce (Hříbek, 2011), (Darwin, 1859 [1953] mj. s. 

58-93). Musíme mít na paměti, že evoluce je fenomén, který prostupuje celou biologií. Bez 

evoluce by nebyly biologické poznatky propojeny, vše by bylo jen kupou faktů bez 

návaznosti. Evoluce je jedním z paradigmat současné biologie, jak Dobzhansky řekl: "Nic 

v biologii nedává smysl, pokud se nenahlížíme evoluční optikou (Dobzhansky, 1964, s. 

8)
1
." 

Evoluce jako paradigma moderní biologie ovlivňuje náhled na uspořádání živého světa 

na Zemi (Dobzhansky, 1964). Je tedy důležité žáky a studenty seznámit s evolucí a 

hlavními evolučními teoriemi. Evoluce rozhodně má místo ve výuce, jako například 

Wegenerova teorie deskové tektoniky, Newtonova teorie gravitace, či Einsteinova teorie 

relativity. Je zajímavé, že i přes to, že evoluce je ve výuce zařazována (i když si myslím, že 

je evoluci věnován menší prostor, než by bylo záhodno), je mnoha lidmi odmítána (Moore 

and Cotner, 2009). Odmítavý postoj se vyskytuje i navzdory tomu, že na podporu evoluce 

je mnoho argumentů, tomuto tématu jsem se věnoval ve své bakalářské práci (Korda, 

2014) nebo například (Rennie, 2002). Evoluce je součástí RVP G, mimo jiné v 

očekávaných výstupech obecné biologie je uveden jako výstup: "porovná významné 

hypotézy o vzniku a evoluci živých soustav na Zemi" (s. 33). Dále je evoluce zahrnuta v 

učivu geologická historie Země jako "evoluce bioty a prostředí" (s. 39), a jako evoluce 

živočichů a rostlin (RVP G, 2009). 

Poměrně vysoký počet lidí, například v USA (Gallup, 2016), má problém s přijetím 

evoluce. S tvrzením: "Lidé se vyvinuli po milionech z méně vyspělých forem života a Bůh 

                                                           
1
 Dobzhansky (1964): "Nothing makes sense in biology except in the light of evolution." 
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v tomto procesu nehrál žádnou roli." Souhlasilo v roce 2014 pouze 31 % respondentů 

(Gallup, 2016). Někteří autoři uvádějí, že odmítání evoluce je na základě náboženského 

přesvědčení lidí (Pennock, 2003), (Coyne, 2012). Allmon tvrdí, že důvody nesouhlasu s 

evolucí lze rozdělit do pěti kategorií: 1. Neadekvátní porozumění empirické evidenci a 

kontextu moderní evoluční biologie. 2. Neadekvátní porozumění povahy vědy. 3. 

Náboženství. 4. Rozmanité psychologické faktory. 5. Politické a sociální faktory (Allmon, 

2011). Je ovšem otázkou, jak se tento jev projevuje v českém prostředí mezi studenty 

středních a vysokých škol přírodovědného zaměření. 

V následujících podkapitolách představím vybrané teorie o vývoji života. 

Darwinismus 

Darwin, který jako mladý přírodovědec absolvoval plavbu lodí H.M.S. Beagle v letech 

1831-1836, si na svých cestách povšiml jistých podobností a jinakostí mezi druhy a po 

návratu do Anglie si začal myslet, že druhy nejsou neměnné, tak jak to v té době tvrdili 

přírodní teologové a mnozí naturalisté (Gordillo-Garcia, 2016). Své poznatky poté 

ověřoval a ve svém díle O vzniku druhů přírodním výběrem (1859) představil svůj názor 

na evoluci. Darwin nepřišel s evoluční myšlenkou jako první. Tyto myšlenky se prvně 

vyskytly už u presokratiků (Zlomky předsokratovských myslitelů in Hříbek 2009). Ve 

stejné době představil svůj podobný názor na evoluci také Wallace. V době vydání 

Darwinova O vzniku druhů přírodním výběrem byly dominantní teorie evoluce, které ve 

svém vysvětlení potřebovaly nadpřirozeného činitele. Nicméně Darwin (a Wallace) 

vysvětlili mechanismy evoluce bez postulace k nadpřirozeným činitelům. Otázce vzniku 

života se Darwin ve své knize O vzniku druhů přírodním výběrem vyhnul. Jako jeho 

současníci odmítal ideu, že dříve existující organické látky mohou dát vznik organismům 

(Pereto et al., 2009). Na Darwina zapůsobil Paley, který ve své knize Natural Theology 

napsal, že pokud vidíme na zemi kámen, můžeme předpokládat, že tam leží odjakživa. 

Pokud nalezneme hodinky, vysvětlení je jiné. Jelikož hodinky mají nějaký účel, tak je 

musel někdo vytvořit. Paley tím popisuje analogii s adaptacemi jednotlivých živočichů a 

říká, že také musí mít určitého stvořitele, tedy Boha (Paley, 1802). Darwin se pokusil svou 

teorií vysvětlit pomocí přirozených principů to, kde Paley hledal nadpřirozeno (Hříbek, 

2009). Při pohledu do O vzniku druhů přírodním výběrem mohou některé pasáže této 

knihy, ve kterých Darwin prezentuje své názory proti kreacionismu, sloužit studentům jako 

výborné cvičení, aby přemýšleli nad přírodním výběrem jako protikladem ke kreacionismu 

(Nola, 2013). 
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Klíčovými idejemi darwinismu jsou přírodní výběr a strom života. Strom života je 

představa, že všechny organismy v současnosti žijící na Zemi mají společného předka. 

Tedy že v určité době žil společný předek člověka se šimpanzem, psem, kaprem i třeba s 

krásnoočkem (Darwin, 1859 [1953] s. 319, 330). Strom života v dnešní době podporuje 

mnoho výzkumů založených na sekvenaci DNA, například výzkum hledající poledního 

společného předka všech živých organismů (tzv. LUCA) (Forterre et al., 2005).
2
 

Druhým pojmem je přírodní výběr, ten je významnou příčinou podobností a rozdílů, 

které existují mezi pozemskými formami života (Sober and Orzack, 2003). Darwinovo 

vysvětlení mechanismu přírodního výběru způsobilo pád přirozené teologie, která byla 

jádrem vědy o životě až do poloviny 19. století. (Darwin přírodní výběr vysvětlil čistě 

působením fyzikálních procesů) (Hříbek, 2009). 

Přírodní výběr říká, že jednou z příčin evoluce (nikoliv však jedinou) je výskyt 

takových charakteristik, kvůli kterým jsou některé organismy lépe přizpůsobeny životním 

podmínkám. Tyto lépe přizpůsobené organismy mají větší šanci zanechat více potomků 

než hůře adaptovaní konkurenti. Zdrojem různorodosti jsou zde genetické mutace, což 

Darwin v době vydání knihy nevěděl (Wade and Kalisz, 1990). Přírodní výběr, tak jak ho 

předložil Darwin, předpokládá, že příčiny působící na organismy v minulosti musí být 

vždy stejné, jako ty, které působí dnes (Dear, 2016). 

Přírodní výběr lze tedy shrnout takto: Všechny organismy mají sklon mít více potomků, 

než kolik se jich následně rozmnoží. Tito potomci se vzájemně liší, některé z těchto 

vlastností jsou pro přežití a zanechání potomstva vhodnější než jiné. Některé tyto rysy jsou 

dědičné, a tedy je mají společné se svými rodiči (Darwin, 1859 [1953] s. 59-64), (Nespolo, 

2003). Někteří odpůrci evoluce přírodním výběrem poukazují na to, že v současnosti není 

evoluce pozorovatelná, nicméně, dle studie Milota et al. je evoluce přírodním výběrem 

pozorovatelná i u současných lidí (Milot et al., 2011). Častou kritikou je též argument, že 

je nesmysl aby evoluce probíhala "náhodou" pomocí náhodných mutací (Mix and Masel, 

2014). To ovšem značí nepochopení principů evoluce přírodním výběrem, kdy evoluce 

neprobíhá "náhodou". 

I přes to, že evoluční biologové se neshodnou na významnosti jednotlivých 

mechanismů evoluce a přikládají jim jiný význam, se stala evoluce přírodním výběrem, tak 

                                                           
2
 LUCA= last common universal ancestor (poslední společný univerzální předek) je hypoteticky poslední 

předek všech současných živých organismů na planetě Zemi. 
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jak ji předložil Darwin (1859), počátkem moderní evoluční biologie. Později byla doplněna 

o informace z genetiky a vznikla moderní evoluční syntéza. Důkazů podporujících evoluci 

přírodním výběrem je mnoho. Například fosilní záznam nám ukazuje organismy přesně v 

takovém pořadí, v jakém ho očekáváme, pokud platí evoluce přírodním výběrem (Sharma 

and Shukla, 2009). Fosilní záznam také pomáhá ukázat zajímavé evoluční změny například 

u netopýrů a jejich předků (Eiting and Gunnell, 2009). Adaptivní radiaci nám hezky 

ilustrují tzv. "Darwinovy pěnkavy" (Schluter, 2001). 

Neo darwinismus 

Pokud bychom se podívali na vývoj Darwinovy teorie, tak zjistíme, že Darwin ve své 

době nevěděl o genech a jejich vlivu na evoluci. Teoreticky se mohl seznámit s dílem 

svého současníka Mendela, který položil základy genetiky, avšak nestalo se tak. Proto jsme 

si museli počkat na rozšíření Darwinovy evoluční teorie na počátek 20. století. Došlo k 

propojení Mendelovy genetické teorie a Darwinovy evoluční teorie v moderní evoluční 

syntézu (Evans, 2001). Za spoluzakladatele je spolu s R. Fisherem, J. B. S. Haldanem, E. 

Mayrem a A. Weismannem považován T. Dobzhansky, který představil své myšlenky ve 

své práci Genetics and the Origin of Species. Později vyšly jiné evoluční teorie, které se 

lišily svým pojetím, například teorie přerušovaných rovnováh, kterou představil Gould. 

Dále pak teorie Sobeckého genu, jakožto genocentrická teorie, kterou popularizoval 

Dawkins. 

Evolučně vývojová biologie 

V současnosti je mezi evolučními biology v kurzu evolučně vývojová biologie, 

zkráceně evo-devo. Počátky evo-devo můžeme pozorovat již v devatenáctém století, kdy 

se již někteří autoři pokoušeli najít spojení mezi ontogenezí a fylogenezí. Dnešní evo-devo 

vychází z teorie genů regulující vývoj embrií modelových organismů (Brakefield, 2011). 

Evolučně vývojová biologie zkoumá evoluci vývojových procesů, cílem je najít 

mechanismy, jak porozumět změně fenotypu (Rudel and Sommer, 2003). Evo-devo 

zkoumá jednotlivé vývojové geny a procesy a jejich vliv na vývoj organismů (Sommer, 

2009). Pokud bychom měli přínos evo-devo pro evoluční biologii shrnout, tak můžeme 

říct, že evoluce nekonečných forem života je spíše o evoluci regulačních mechanismů 

starých genů, než o vzniku a rozšíření nových genů. (Brakefield, 2011). Carroll říká, že 

evoluce dle evo-devo je spíše o učení starých genů novým trikům (Carroll, 2005). Vývoj je 

stěžejní pro evoluci druhů, protože překládá genotypy do morfologií. Mutace a genetické 
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variace jsou vstupním materiálem pro evoluci, ale vývojové procesy morfogeneze budují 

variace ve formách, které jsou zkoumány přírodním výběrem, který dá přednost 

organismům adaptovaným na jejich prostředí. Pole působnosti evo-devo je v rozkrývání 

toho, jak mohou být staré nástroje použity pomocí evoluce komplexu regulačních 

mechanismů k vybudování mnoha variet zvířat s rozdílnou morfologií (Brakefield, 2011). 

Dle Halla jsou vývoj a evoluce spolu jasně a hluboce propleteny a nedává smysl je 

studovat odděleně (Hall, 1999). Ovšem někteří autoři se k evo-devo vyjadřují spíše 

skepticky, když poukazují, že se přeceňuje význam cis-regulátorů na změny v evoluci 

(Hoekstra and Coyne, 2007). 

Názory na evoluci zahrnující nadpřirozeného činitele 

Kreacionismus 

Kreacionismus je nevědecká představa vzniku a vývoje organismů podložená svatými 

knihami (např. Bible a Korán). Hlavní myšlenkou kreacionismu je postulování vzniku a 

vývoje života na nadpřirozeného činitele. Dle Hříbka klasický kreacionismus býval dříve 

součástí přírodovědy, ale nejpozději po Darwinovi, tedy druhé polovině 19. století, se 

přestal uvažovat jako vysvětlení současného stavu a vývoje organismů na Zemi. 

Kreacionisté nesouhlasí se samotnou tezí vývoje druhů, ani se společným původem a 

mechanismem přírodního výběru (Hříbek, 2011a). Marks tvrdí, že kreacionismus není 

odmítáním vědy jako takové. Kreacionismus je dle autora odmítání určité části vědy, která 

se váže mj. k ateismu (Marks, 2012). Argumenty pro kreacionismus hledali teologové jako 

již zmíněný Paley. Někteří teologové viděli v instinktech organismů jasný zásah Boha, na 

to Darwin odpovídal v knize O vzniku druhů (Gordillo-Garcia, 2016). 

Moderní kreacionismus se dnes většinou prezentuje jako "vědecký kreacionismus". 

Vědecký kreacionismus jako směr vznikl proto, aby konkuroval evolučním teoriím při 

výuce. Kreacionisté se v USA snažili, aby byla vyučována vedle evoluce i věda o stvoření 

(creation science).
3
 Vědecký kreacionismus jako směr je v kurzu posledních několik 

desetiletí. Nicméně musíme připomenout, že kreacionismus nedokáže splnit parametry 

vědecké teorie a některé jeho parametry nejsou testovatelné. Tedy nejedná se o vědu, nýbrž 

paravědu. 

                                                           
3
 Dnes tuto roli převzal ID. 
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Musíme rozlišit dvě hlavní skupiny vědeckého kreacionismu (Hříbek, 2011a). Příznivci 

teorie mladé Země, tedy "mladozemci", a "starozemci", kteří nepředpokládají, že Země je 

několik tisíc let stará. 

Stoupenci teorie mladé země předpokládají, že svět vznikl přesně tak, jak je psáno v 

Bibli. Tedy Bůh stvořil Zemi někdy před 6–10 tisíci lety během 6 běžných 

čtyřiadvacetihodinových dní (Nagel, 2008), (Evans, 2001). Stvořil Adama a z jeho žebra 

Evu. Další události se staly přesně tak, jak popisuje Bible (Hříbek, 2011a).  

Starozemci na rozdíl od mladozemců interpretují Bibli volněji, když tvrdí, že dny 

stvoření nebyly běžné dny, ale Boží dny s délkou až miliardy let. Starozemci na rozdíl od 

mladozemců tedy nemají problém s geologickou historií Země (Hříbek, 2011a). 

Kreacionismus jakožto nevědecká představa se běžně v českých školách nevyučuje. Z 

konzultace s fakultními učiteli, u kterých jsem byl na praxi, vím, že pokud se již zmíní o 

kreacionismu a ID, tak pouze jako o nevědeckých představách, kterými se v hodinách 

evoluční biologie dále nezabývají. Nicméně si myslím, že je možné kreacionismus použít 

jako příklad nevědecké teorie (představy), která se může tvářit jako vědecká (podobně jako 

ID). Takže lze ve výuce pracovat s těmito teoriemi a poukazovat na nedostatky v nich. To 

může kromě pochopení náležitostí vědeckých teorií vest i ke kritickému uvažování 

studentů (Honey, 2015). 

Inteligentní design  

Další teorií na vývoj života je inteligentní design (ID), neboli inteligentní plán. ID se 

začal masivněji prosazovat v druhé polovině 20 století, poté co byl kreacionismus 

odstraněn z kurikula přírodních věd ve výuce v USA. Stoupenci ID se ho snaží prezentovat 

jako vědu a tím se domoci znovuzařazení do hodin přírodních věd. Nicméně ve sporu dal 

soud zapravdu odpůrcům ID, že to není vědecká teorie a tedy se nemá vyučovat v hodinách 

přírodních věd (Reiss, 2011), (Nagel, 2008). ID je netestovatelná alternativní hypotéza 

založená na náboženství (Chinsamy and Plaganyi, 2008). 

Zastánci inteligentního plánu většinou nezpochybňují evoluci a někteří ani společný 

původ všech organismů (Hříbek, 2011a). Tvrdí, že některé složité orgány jsou natolik 

komplikované, že je není možné vysvětlit evolucí. V případě absence nějaké části by tento 

orgán nefungovat, tedy nemohl vzniknout evolučně (Cornish-Bowden and Cardenas, 

2007). Musel zde být zásah designéra. Stoupenci ID sice nepoužívají pro designéra slovo 
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Bůh, nicméně se předpokládá boží účel, či zásah (Nagel, 2008). Argument inteligentního 

plánovače zmínil již Paley (1802). Dle zastánců ID jsou struktury, které jsou 

neredukovatelně komplexní (např. oko, bakteriální bičík) dílem nadpřirozeného činitele, 

protože nemohly být vytvořeny přírodním výběrem (Williams, 2015). Od mladozemců se 

stoupenci ID liší tím, že se snaží obhájit pojem tvůrce adaptací. Nepoukazují na přesné 

detaily z Bible (Hříbek, 2011a). 

Již Darwin si uvědomoval tento problém a vznik oka vysvětluje postupnými krůčky, 

kdy každý z nich svého nositele zvýhodňuje. Takže lze vysledovat postup od světločivné 

skvrny až k oku např. jestřába (Darwin, 1859[1953] s. 131-133). 

Mezi zastánci ID nalezneme i vědce z různých vědních oborů, což je rozdíl oproti 

kreacionistům, kterých je ve vědeckých kruzích velmi málo (Hříbek, 2011a). Zastánci ID 

jsou například: Jonathan Wells, Charles Hodge, John C. Lennox, Stephen C. Meyer, 

Michael J. Behe (Kapoun, 2016). Takže jejich argumentace je pokročilejší než 

argumentace kreacionistů. Hypotéza inteligentního tvůrce adaptací nemá žádnou 

nezávislou evidenci, jen můžeme poukázat na tyto adaptace. Kdežto přírodní výběr 

můžeme testovat. I pokud by se ukázala evoluční teorie nepravdivá, nelze ji nahradit ID, 

protože pro něj není vědecká evidence (Nagel, 2008). Dalším argumentem proti 

inteligentnímu tvůrci je ten, že příroda je velmi krutá. Nemusí se jednat jen o smrt kořisti 

chycené dravcem, nýbrž i o různé parazitické organismy způsobující svým hostitelům 

velkou bolest a utrpení (Hříbek, 2011a). ID nelze považovat za vědu, spadá do kategorie 

paravědy. 

Postoj římskokatolické církve k evoluci 

Postoj této církve bych zde rád popsal, protože římskokatolická církev je největší co do 

počtu věřících v ČR (ČSÚ, 2011). 

Postoj římskokatolické církve, která má v Česku největší podíl věřících k evoluci není 

jednoznačný (Hříbek, 2011a). Církev nezaujímá v poslední době jednoznačná stanoviska k 

jednotlivým vědeckým teoriím. Dle katechizmu římskokatolické církve § 283-285 je vidět, 

že katolická církev nezastává konkrétní stanovisko vůči evoluci. 

§ 283. "Problém původu světa a člověka je předmětem četných vědeckých bádání, která 

mimořádně obohatila naše vědomosti [...]. Tyto objevy nás tím více vybízejí k obdivu 

velikosti Stvořitele, k tomu, abychom mu děkovali za všechna jeho díla a za nadání a 
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moudrost, kterou dal vědcům a badatelům. Ti pak mohou říci se Šalomounem: „Bůh sám 

mi dal pravé poznání o tom, co je, znát složení světa a sílu živlů ?, neboť mě poučila 

moudrost, která to stvořila všechno“ (Mdr 7,17-21)." 

§ 284 "Velký zájem, který tato bádání vzbuzují, je silně podněcován otázkou jiného 

řádu, která přesahuje vlastní pole přírodních věd. Nejde jen o to, vědět, kdy a jak hmotně 

vznikl vesmír, ani kdy se objevil člověk, jako spíše objevit, jaký je smysl takového 

původu: je-li ovládán čirou náhodou, slepým osudem, bezejmennou nutností, anebo 

přesažnou Bytostí, [...] která se nazývá Bůh. A pochází-li svět z Boží moudrosti a dobroty, 

proč existuje zlo? Odkud pochází? Kdo je za ně odpovědný? Je možné se od něho 

osvobodit?" 

§ 285 "Křesťanská víra byla už od počátku konfrontována s různými odpověďmi, jež se 

v otázce původu lišily od její odpovědi. Vždyť ve starobylých náboženstvích a kulturách 

jsou četné mýty týkající se původu světa. Jistí filozofové tvrdili, že všechno je Bůh, že svět 

je Bůh nebo že vznikání světa je vznikání Boha (panteismus); jiní tvrdili, že svět je nutný 

výron Boha, že vyvěrá z tohoto pramene a vrací se do něho; jiní zase zastávali názor, že 

existují dva věčné principy, Dobro a Zlo, Světlo a Temnota, ve stálém souboji (dualismus, 

manicheismus); podle některých z těchto pojetí svět (nebo alespoň hmotný svět) je prý 

špatný, je výplodem úpadku, a je tedy nutno jej odmítnout nebo se nad něj povznést 

(gnose); jiní připouštějí, že svět učinil Bůh, ale způsobem hodináře, který ho jednou udělal 

a pak jej prý ponechal sobě samému (deismus); jiní opět nepřipouštějí žádný 

transcendentní původ světa, ale vidí v něm čirou hru hmoty, která prý existuje odvždycky 

(materialismus). Všechny tyto pokusy o vysvětlení dokazují, že problém původu je trvalý a 

všeobecný. Toto hledání je člověku vlastní." (Katechismus katolické církve, 2016) 

Církev říká, že není podstatný obsah určité teorie, ale spíše smysl života. V katechizmu 

není tedy uvedeno, jaký má věřící zaujmout postoj vůči darwinistické evoluci (Hříbek, 

2011a). Myslím si, že z uvedených paragrafů nevyplývá jednotné stanovisko k evoluci, 

čtenáře spíše výše zmíněný text nabádá k přemýšlení o smyslu nikoliv o tom, jaká teorie je 

správná. Přesto se zdá, že mnoho konzervativních křesťanů zůstává nedůvěřivých k evoluci 

(Hannam, 2007). 

Zajímavé je též stanovisko k evoluci od papežů. Jan Pavel II. uvedl, že evoluce je víc 

než jen hypotéza, a že lidské tělo má původ v existující hmotě (JP II, 1996). Papež tímto 

výrokem navázal na Pia XII. Jan Pavel II. se ztotožnil s výrokem, že lidská "duše" nemá 
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evoluční původ a musela být stvořena. Vyjádření emeritního papeže Benedikta XVI. již 

nejsou tak příznivě nakloněna evoluci. Benedikt XVI. tvrdí, že teorie evoluce není úplná, 

vědecky dokázaná teorie (Bridge, 2007 in Hříbek, 2011a). Tady je možné vidět podobný 

požadavek důkazu jako u kreacionistů. Ovšem evoluci jako paradigma nemůžeme z 

principu podložit potvrzujícím důkazem, tak jak to lze v matematice, nicméně pro evoluci 

hovoří mnoho argumentů, které ji podporují, viz například bakalářská práce autora (Korda, 

2014). Kardinál Schoenborn, který měl blízko k papeži Benediktovi XVI, se vyjádřil, že 

Evoluce ve smyslu společného původu může být pravdivá, ale evoluce v neodarwinovském 

smyslu - neřízený a neplánovaný proces - není.
4
( Withnall, 2014). V dubnu 2005 prohlásil 

papež Benedikt XVI během mše, že nejsme nějakým náhodným a nesmyslným produktem 

evoluce. Každý z nás je výsledkem myšlenky Boha
5
 (Allen, 2006). Z těchto tvrzení 

můžeme vyvodit, že Benedikt XVI je evoluci měně nakloněn, než jeho předchůdce.  

Současný papež František prohlásil, že evoluce v přírodě není v kontrastu s představou 

stvoření, protože evoluce vyžaduje vytvoření bytostí, které se vyvíjejí (Tharoor, 2014).
6
 

Papež František se přiklání k teistické evoluci, když tvrdí: "(Bůh) stvořil lidské bytosti a 

nechal je rozvíjet v souladu s vnitřními zákony, které dal každému z nich, takže mohou 

dosáhnout svého naplnění."
7
 Papež František, tedy evoluci uznává, avšak nechává zde 

prostor pro zásah Boha. 

Napětí mezi evolucionisty a kreacionisty a příznivci ID, pramení mj. z toho, že dle 

druhého tábora má evoluce kontroverzní metafyzické důsledky. To ovšem nikdy nevede k 

tomu, aby se tato teorie odmítla. Je to možné pouze tehdy, když existuje empiricky 

úspěšnější alternativní teorie. Nicméně kreacionismus, ani ID nepřinesly pozitivní 

vysvětlení jevů, s nimiž si údajně neporadí evoluční biologie (Hříbek, 2011a). Další 

možností plynoucího napětí může být, že se obě skupiny pohybují v jiném 

metodologickém rámci. Gould navrhl svou teorii nepřekrývajících se magistérií
8
, kdy jsou 

věda a náboženství jasně od sebe odděleny a jejich poznání a zkoumání se nepřekrývá 

(Gould, 1997), (Brooke, 2005). 

                                                           
4
 Evolution in the sense of common ancestry might be true, but evolution in the neo-Darwinian sense – an 

unguided, unplanned process – is not. 
5
 We are not some casual and meaningless product of evolution. Each of us is the result of a thought of God. 

6
 "Evolution in nature is not contrast with the notion of creation because evolution requires the creation of the 

beings that evolve." (Tharoor, 2014) 
7
 "He created human beings and let them develop according to the internal laws that he gave to each one so 

they would reach their fulfillment." (Tharoor, 2014) 
8
 Non Overlapping MAgisteria (NOMA) 
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Náboženství 

Náboženství provází lidstvo již dlouhou dobu. Náboženství si můžeme definovat jako 

ucelený komplex nauky a víry v nadpřirozeno. Původní náboženství měla mnoho 

společného se Sluncem. Slunce ovlivňovalo roční cykly a někteří mu přisuzovali božský 

původ. Pokud se bavíme o dnešním náboženství, musíme rozdělit dva objekty náboženství. 

Prvním z nich jsou světová náboženství, doktríny s velkým dosahem jako křesťanství, 

judaismus, buddhismus, hinduismus a islám. Zadruhé jsou to "tradiční" náboženství-určitý 

systém víry a praktik v nějaké komunitě s nepokročilou teologií a bez církevní hierarchie 

(Boyer, 2004). Víru bychom si mohli definovat jako akceptování, že něco existuje bez 

toho, aniž bychom měli důkaz té existence (Mix and Masel, 2014)
9
. 

Zjišťování počtu věřících v ČR a ve světě 

Přibližně polovina ze 7 miliard obyvatel Země se hlásí ke křesťanství nebo islámu. V 

USA se k náboženství hlásí přes 90 % populace (Bloom, 2012). Naopak ve světě je dle 

odhadů 500 až 750 milionů ateistů
10

 (Zuckerman, 2009). V posledním sčítání v roce 2011 

se k určité církvi přihlásilo pouze 14,0 % obyvatel České republiky, jako „věřící, nehlásící 

se k církvi“ se označilo dalších 6,8 %. Bez vyznání bylo 34,5 % české populace a zbylí 

obyvatelé (44,7 %) neuvedli odpověď (ČSÚ, 2011). Povšimněme si, že je vysoké procento 

lidí, kteří svou víru ve sčítání lidu neuvedli, proto tyto statistiky jsou poměrně nepřesné. 

Při podrobnějším pohledu zjistíme, že není přesný počet ateistů v ČR známý například 

kvůli tomu, že ve sčítání lidu 2011 chyběla vlastní kolonka "ateismus". Přesto 34 % lidí 

uvedlo, že je bez vyznání. Lze tedy konstatovat, že tito lidé se aktivně zříkají náboženství. 

Pokud bychom dle Tvrdého (2011) připočetli i lidi, kteří tuto otázku nevyplnili 

(pravděpodobně nepovažují náboženství za důležitý fenomén), dostaneme se na 79,4 % 

obyvatelstva, což ČR zařadí mezi jednu z neateističtějších zemí světa (Tvrdý, 2011).  

Sčítání lidu spolu s dalšími průzkumy řadí Česko k zemím, které mají jedno z 

nejmenších zastoupení věřících na světě. V mezinárodním výzkumu ateismu mělo největší 

podíl ateistů Východní Německo 52 % a nejméně Filipíny 1%. Nejvíce "silně" věřících 

("strong believers") měly Filipíny 84 % a nejméně Japonsko (Východní Německo mělo 2. 

nejnižší počet 8 %). Celkově se dá říct, že země s nejvyšší měrou ateismu a nejnižší 

podílem silně věřících jsou evropské bývalé komunistické země a země severozápadní 

                                                           
9
 An acceptance that something exists or is true, especially one without proof. 

10
 Ateistu si můžeme definovat jako člověka, který nevěří v Boha a/nebo celý koncept Boha shledává 

nesmyslným nebo nekoherentním (Zuckerman, 2009). 
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Evropy. Na opačném pólu jsou zejména katolické státy rozvojového světa a USA, Izrael a 

Kypr. Všeobecně podíl věřících ve světě klesá, nicméně tento pokles je velmi mírný (ISSP, 

2008). 

Česko je na druhém místě v podílu lidí (40 %), kteří se ztotožnili s výrokem "Nevěřím 

v Boha". V pořadí zemí s mírou souhlasu s výrokem " Vím, že Bůh existuje a nemám o 

tom pochyby" je Česko 4. od konce žebříčku s 11 % zastoupení. V další části výzkumu 

autoři zkoumali, jestli došlo ke změně v názoru na víru. Při zkoumání výroku "Nevěřím a 

nikdy jsem nevěřil v Boha" je Česko druhé s 51 % souhlasu. Ve výroku "Věřím a vždy 

jsem věřil v Boha" je Česko druhé od konce žebříčku s 20 %. Pokaždé bylo první (od 

konce) Východní Německo. V žebříčku věřících v osobního Boha má Česko (opět za 

Východním Německem) druhý nejnižší podíl, 16 %. V podílu "silných" ateistů (měřeno 

souhlasem se třemi výroky) je Česko druhé s 26 % (ISSP, 2008). Ve studii Eurobarometer 

poll z roku 2010 (s. 204) kladně odpovědělo na otázku "věříte v existenci Boha" v Česku 

16 % respondentů, což je nejméně ze všech evropských zemí, kde výzkum probíhal. Na 

druhém místě je Estonsko a Švédsko s 18 %. Na opačné straně spektra je Turecko a Malta, 

oba státy mají 94 % kladných odpovědí na tuto otázku (Eurobarometer Poll 2010). 

Co se týče praktikujících věřících římskokatolické církve, tak byla provedena zkoumání 

počtu věřících v kostelích na nedělních bohoslužbách. Sčítání lidí, kteří navštívili nedělní 

bohoslužby, proběhlo v letech 1999, 2004, 2009, 2014. Z těchto sčítání jsou kompletní 

výsledky za všechny diecéze následující (v roce 2009 na doporučení České biskupské 

konference nebyly zveřejněny kompletní výsledky): 

Tabulka 1:Počet návštěvníků bohoslužeb 

Rok 
Celkový počet návštěvníků 

bohoslužeb 

1999 414 539 

2004 405 426 

2014 419 188 

Zdroj: (ČBK, 2004, 2015) 

Pozn.:Údaj z roku 1999 je zkreslen tím, že nejsou započítány výsledky z Litoměřické diecéze. 

Sčítání probíhala první neděli po Velikonocích. Celkově jde vždy o přibližně 4 % 

populace ČR. Z prostorové analýzy vyplývá, že větší podíl věřících je na Moravě a ve 

Slezsku (Hůle, 2005). Mezi lety 1991 a 2001 došlo k poklesu věřících ve sčítání lidu o 
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30 % (ČSÚ, 2001). Tento trend je patrný i u dat ze sčítání lidu 2011. Dle Hůleho mohou 

být sčítání v kostelech zkreslena tím, že týden před sčítáním byly Velikonoce. Údaje ze 

sčítání lidu naopak neodpovídají údajům ze sčítání při bohoslužbách a jsou nadhodnocené 

(Hůle, 2005). 

Evoluční původ náboženství 

Náboženství je fenomén, který též zasahuje do evoluční biologie. Dle Boyer and 

Bergstrom ( 2008) musíme na vznik náboženství nahlížet tak, že mohlo vzniknout evolucí 

v důsledku rozšiřujících se kognitivních schopností rodu Homo. Dále tvrdí, že se evoluční 

výhodnost musela týkat nejranějších forem religiozity (Boyer and Bergstrom, 2008). 

Jednou z teorií původu náboženství je, že vzniklo jako vedlejší produkt přírodního 

výběru (Leech and Visala, 2011), je to vedlejší produkt důvěřivosti autoritám. Jako příklad 

můžeme uvést situaci, když malému dítěti řekne matka, aby nesahalo na rozpálená kamna. 

Dítě, které si sáhne, zjistí, že matka měla pravdu a důvěřuje jí i v dalších situacích. Takové 

dítě ale nemůže vědět, jestli má matka pravdu i v tvrzeních, která nejsou doložitelná. Takže 

dítě matce důvěřuje například i v náboženských otázkách. Přírodní výběr mohl tuto 

důvěřivost upřednostnit, protože ti nedůvěřiví mohli být po fatální zkušenosti 

vyselektováni. Nicméně z hlediska příklonu k vysvětlení pomocí nadpřirozených jevů se 

dle studie, která na modelových situacích zkoumala, jaké vysvětlení respondenti vyberou, 

přiklánějí dospělí více než děti. U dětí roste s věkem snaha vysvětlovat jevy pomocí 

nadpřirozena (Cornelius et al., 2011). K podobným závěrům došla Evans, která tvrdí, že při 

zkoumání toho, jak děti vnímají vznik druhů, do ukončení základní školy tíhnou k 

evolučnímu vysvětlení (Evans, 2000). Z evolučního hlediska mohly být náboženské 

skupiny lidí úspěšnější, protože byly více integrované (Leech and Visala, 2011).  

Další teorií je teorie spandrelu, kdy je možné, že náboženství je založeno na 

vlastnostech mozku, které měl v době, kdy se náboženství prvně objevilo (Leech and 

Visala, 2011). Spandrel je tedy vlastně dříve neužitečný znak, který dostal svou funkci 

(Rowthorn, 2011). Autor též upozorňuje na možnost, že náboženství se projevuje skrze 

geny predisponující lidi k náboženské víře nebo chování (Rowthorn, 2011). 

Výzkumy vnímání evoluce a dalších teorií 

Z výzkumů evoluce a náboženství ve světě se mnoho studií věnuje USA. USA jsou 

specifické tím, že odpor Američanů k evoluci je unikátně vysoký mezi rozvinutými 
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zeměmi (Coyne 2012). Pokud se podíváme mimo USA, tak geograficky nejbližší oblast s 

příklonem ke kreacionismu je Turecko a obecně arabský svět (Cornish-Bowden and 

Cardenas, 2007). Podle výzkumu z roku 2005 jsou na čele žebříčku zemí s největším 

přijímáním evoluce skandinávské státy (Island, Dánsko, Švédsko) spolu s Francií, 

Japonskem a UK se souhlasem okolo 80 %. Česko je se souhlasem 60 % v polovině 

žebříčku obklopeno Finskem a Estonskem. Na konci žebříčku jsou zbylé pobaltské státy 

(Litva, Lotyšsko), Kypr USA a Turecko (Miller et al., 2006). 

Zde uvedu několik studií, zaměřujících se na vztah evoluce a náboženství. Výzkum, 

který provedl Eder at al, je dle autora první studií porovnávající víru s přijímáním evoluce 

kreacionismu a ID v Evropě. Na vzorku středoškolských studentů čítajících více než 2 000 

autoři zkoumali pomocí souboru 26 otázek k nadpřirozeným jevům a po třech otázkách ke 

kreacionismu, ID a evoluci. Vyšlo jim, že 50 % respondentů souhlasí s evolucí, 28% s 

kreacionismem a třetina souhlasí s ID. Náboženská víra pozitivně koreluje s vírou v 

nadpřirozené jevy. Ženy mají větší náklonnost k víře než muži. Ti, co souhlasili s evolucí, 

většinou souhlasili s evolucí plně (dle stupnice v dotazníku). Autorům vyšlo, že 

kreacionismus a ID korelují s náboženskou vírou a další vírou v nadpřirozeno (other 

paranormal beliefs). Dle autorů studie evoluce jako výsledek vědeckého zkoumání 

odporuje stvoření uvedenému v Bibli. Protože akceptování evoluce na jedné straně a 

zároveň stvoření, tak jak je uvedeno v Bibli, vyžaduje metaforické vyložení Bible a 

oddělení vědy a víry. Toto je dle autorů složité pro respondenty (středoškolské studenty). 

Proto mohlo mnoho z nich zvolit ID, který má oboje, stvořitele a evoluci (Eder et al., 

2011). 

Výzkum Šogra a kol. zkoumal znalosti studentů prvních ročníků VŠ ohledně genetiky, 

evoluce, evoluce člověka, původu přírodních věd. Dále se autoři zabývali zkoumáním 

názorů o evoluci a nevědeckých vysvětleních. Výzkum byl proveden mezi studenty z 

Česka, Slovenska, Slovinska a Turecka. Celkový počet studentů byl 944, zastoupení zemí 

bylo vyrovnané. Víra byla měřena mírou souhlasu s výrokem "Pokládám se za věřící 

osobu" ("I would declare myself as a religious person"). Zajímavé otázky dále jsou: 

"Kromě darwinistické teorie evoluce by se měli učit i alternativní evoluční teorie" ("Beside 

the Darwinian theory of evolution alternative evolutionary theories should be taught"), 

"Není třeba mít znalosti evoluce k pochopení diverzity života". ("There is no need for 

knowledge about evolution to understand the diversity of life"), "Evoluce není fakt, ale 

nepotvrzená teorie" ("Evolution is not a fact but an unproven theory"). 
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Nejvíce věřících bylo ze Slovenska (33 %), Turecka (26 %), Slovinska (24 %) a 

nejméně z Česka. Autoři tvrdí, že náboženská víra má vliv na učení evoluce. Upozorňují 

však na to, že náboženství nemusí nezbytně znamenat odmítání evoluce. Aktivní odmítání 

evoluce je spíše záležitostí ortodoxních skupin věřících. Autoři pokládají za ortodoxní 

věřící ty, kteří souhlasili s výrokem: "Teorie evoluce se musí mýlit, protože svaté texty 

(Bible, Korán) jsou neomylné". ("The theory of evolution must be wrong because the holy 

texts (Bible, Koran) are unmistakable"). Souhlasné odpovědi respondentů dle států jsou: 

Slovensko 17 %, Turecko 11 %, Česko 5 % a Slovinsko 3 %. Čeští studenti měli nejlépe 

vyplněnou znalostní část dotazníku o evoluci. Dle autorů se náboženská víra stala 

předpokladem k odmítání evoluce a k nedostatku znalostí o tomto tématu (Šorgo et al., 

2014). 

Výzkum evoluce a kreacionismu na studentech vysokých škol v USA provedli Moore a 

Cotner. Během let 2007 a 2008 zkoumali 1 008 studentů na kurzech úvodu biologie, 

respondenty rozdělili na dvě kategorie, ti co mají biologii jako hlavní obor (290) a ty co ji 

nemají jako hlavní obor (718). První zkoumali, zda se na jejich středních školách v 

hodinách biologie vyučuje evoluce a kreacionismus. Studenti měli na výběr ze čtyř 

možností. 1. učí se evoluce a nikoliv kreacionismus, 2. učí se kreacionismus a nikoliv 

evoluce, 3. učí se oboje a 4. neučí se evoluce ani kreacionismus. Odpovědi byly (% u 

odpovědí jsou nejprve pro biology a v závorce pro nebiology) na otázku 1.: 64 % (64 %); 

2. 1,4 % (2,1 %); 3. 29 %, (21 %) 4. 6 % (13 %). Autoři studie tvrdí, že studenti, kteří se 

učili na střední škole o evoluci a nikoliv o kreacionismu, více souhlasili s evolučními 

otázkami výzkumu (Moore and Cotner, 2009). Dále autoři zkoumali 8 tvrzení o evoluci a 

kreacionismu. 1. Evoluce nemůže být pravdivá, protože nesouhlasí s biblickým popisem 

stvoření.
11

 2. Kromě několika výjimek, organismy na zemi začali existovat zhruba ve 

stejném čase.
12

 3. Země je stará nejméně 4 miliardy let.
13

 4 Evoluce je vědecky platná 

teorie.
14

 5 Evoluce není vědecky platná teorie.
15

 6. Současná evoluční teorie je výsledkem 

důkladných vědeckých výzkumů a metodologie.
16

 7. Lidé existují v podstatě ve stejné 

formě, ve které vždy byli.
17

 8. Moderní lidé jsou produktem evolučních procesů, které 

                                                           
11

 The theory of evolution cannot be correct since it disagrees with the biblical account of creation. 
12 

With few exceptions, organisms on earth came into existence at about the same time. 
13

 The age of the earth is at least four biliion years. 
14

 Evolutlon is a scientificaily valid idea 
15

 Evolution is not a scientifically valid theory. 
16

 Current evolutionary theory is the resuit of sound scientific research and methodology. 
17

 Humans exist today in essentially the same form in which they always have. 
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působily miliony let.
18

 Co se týče výsledků studie, tak vybírám otázku 5 (Evoluce není 

platná vědecká teorie), která je velmi podobná otázce 1
19

 tohoto výzkumu. Celkově s touto 

otázkou souhlasí 10 % studentů biologů a 11 % studentů nebiologů. Ostatní výsledky na 

zkoumané otázky této studie naleznete v tabulce uvedené v příloze. Autoři studie si též 

všímali odpovědí studentů, kde se měli volně a dobrovolně vyjádřit ke kreacionismu s 

evoluci. Komentářů souhlasících s kreacionismem bylo 2x více než komentářů 

souhlasících s evolucí. Komentáře souhlasící s kreacionismem měly často podobu 

explicitního odmítání evoluce. Odpovědi byly například: Nevěřím v teorii evoluce. 

Evoluce je nepravdivá. Evoluce je daleko od prokázání. Nesouhlasím s tím, že jsme se 

vyvinuli z primátů (Moore and Cotner, 2009). 

                                                           
18

 Modern humans are the product of evoiutionary processes that have occurred over milslions of years. 
19

 Evoluce přírodním výběrem není podložená vědecká teorie. 
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Metodika 

V této kapitole je uvedeno, jakým způsobem byla získávána data výzkumu. Dále jsou 

zde rozebrány jednotlivé položky dotazníku a vysvětlen význam otázek pro výzkum. V 

závěru kapitoly jsou uvedeny statistické metody, které byly použity na vyhodnocování dat. 

Když jsem se svou školitelkou přemýšlel nad tématem vztahu evoluce a náboženství, 

uvažoval jsem, jak toto poměrně složité téma uchopit. Jeden z problémů chápu v tom, že 

není spolehlivý nástroj na to, jak měřit náboženské založení lidí. Víra je do velké míry 

osobní záležitost jednotlivce a pro mnoho lidí je to záležitost citlivá. Některé velké 

výzkumy na národní úrovni se tím zabývají poměrně okrajově. Například ve sčítání lidu je 

tato oblast zkoumána jen jednou otázkou, která je navíc nepovinná. Sčítání nepostihovalo 

další důležité položky, například účast na bohoslužbách, nebo zda je respondent spíše 

formálně se hlásící, či pro něj je náboženství významnou součástí života. Proto jsem se 

rozhodl ve svém výzkumu využít více otázek, které zkoumají náboženské založení. Toto 

náboženské založení respondentů ve své práci zkoumám ve vztahu k názorům na evoluci, 

kreacionismus a ID.  

Zajímá mě nejen názor studentů se zájmem o přírodní vědy na evoluci přírodním 

výběrem, kreacionismus a ID, ale i případná souvislost těchto názorů právě s náboženským 

založením. 

Cílem práce je odpovědět výzkumné problémy uvedené v příslušné podkapitole. 

Předložené výzkumné problémy se zabývají vztahem mezi názory na evoluci, 

kreacionismus a ID a náboženským založením respondentů. 

Dotazník  

Tvorba dotazníku 

Dotazník byl vytvořen autorem práce a konzultován s vedoucí práce. Otázky jsem se 

snažil sestavit tak, aby byly jednoznačné pro respondenty a nedocházelo k neporozuměním 

a tím k nepřesným výsledkům. Některé otázky jsem převzal z jiných výzkumů evoluce. 

Nejprve jsem řešil, jakým způsobem zjistit náboženské založení respondentů. Dle mého 

názoru to nelze zjistit pouze jednou otázkou. Nakonec jsem zvolil možnost zjistit 

náboženské založení pomocí souboru tvrzení a mírou souhlasu s nimi. Otázky a jejich 

přesnou formulaci jsem řešil s vedoucí práce. S přesnými formulacemi otázek mi pomohli 
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také kolegové ze semináře k diplomové práci. Oproti prvotní verzi dotazníku výsledná 

verze obsahuje většinu otázek přeformulovanou tak, aby se předešlo neporozumění či 

špatnému porozumění. Před samotným výzkumem proběhlo drobné pilotní šetření na 

malém souboru respondentů. Výsledky nejsou součástí práce, protože nebyly statisticky 

vypovídající. Pilotní šetření sloužilo především k ověření srozumitelnosti otázek a testu 

statistického vyhodnocovacího aparátu. 

Členění dotazníku 

Dotazník se skládá z 22 otázek. Prvních 9 otázek a otázka 12 a 16 mapují názory 

respondentů na teorie vzniku a vývoje živých soustav. Dalších 5 zkoumá jejich názor na 

náboženské otázky. Těchto 16 otázek je položeno formou výroků, kdy respondent vybírá 

na škále 1 až 5 míru souhlasu s každým jednotlivým výrokem (1 - absolutně souhlasím, 5 - 

absolutně nesouhlasím). U otázek 17 až 19 si respondenti volili z nabízených odpovědí, 

příp. ANO/NE. Poslední sada otázek 20 až 22 je zaměřena na získání informací o 

respondentech. Na závěr dotazníku je uvedeno poděkování za účast na výzkumu s 

možností uvést e-mail v případě zájmu o zaslání výsledků práce. Celý dotazník byl 

anonymní a není možné dohledat konkrétní osobu. Dotazník respondenti vyplňovali 

maximálně 10 minut včetně zadávání dotazníku, nicméně čas nebyl limitující faktor. 

Dotazník byl vypracován ve dvou obsahově identických variantách. V tištěné a 

elektronické formě dotazníku v prostředí Google disku. V elektronické podobě byly 

všechny položky, až na závěrečnou (uvedení e-mailu v případě zájmu o výsledky práce), 

uvedeny jako nutné k vyplnění. Tištěná forma je uvedena v příloze, je formátu dvou stran 

A4, tištěno oboustranně. 

Otázky použité v dotazníku 

V následující části jsou popsány jednotlivé otázky a zdůvodněn jejich výběr do 

dotazníku. Celkově výběru otázek předcházela diskuse se školitelkou a většina jich 

procházela upřesňováním tak, aby byly otázky přesné a jednoznačné. 

První část otázek (1-9) zkoumá názory respondentů na teorii evoluce přírodním 

výběrem a ostatní teorie, které postulují nadpřirozeného činitele. 

Otázka 1 

"Evoluce přírodním výběrem není podložená vědecká teorie." 
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Otázka zkoumá, zda respondenti vnímají, že evoluce přírodním výběrem je podložena 

důkazy. Tedy, zda ji nevnímají pouze jako nepodloženou vědeckou teorii. V diskusi mezi 

lidmi se lze setkat s tvrzením: "Evoluce je přeci jen teorie". Což může vést k tomu, že si 

lidé myslí, že vědeckou teorii nelze podpořit důkazy, například kreacionista Kábrt (Kábrt, 

2016). 

Otázka 2 

"Teorie postulující nadpřirozeného činitele dokážou vysvětlit vývoj organismů na Zemi 

lépe než evoluce přírodním výběrem" 

Druhá otázka zkoumá názor na to, zda si respondenti myslí, že existují teorie s 

nadpřirozeným činitelem, které vysvětlí vývoj organismů lépe než evoluce přírodním 

výběrem. Zde záměrně nejsou konkretizovány zmíněné teorie postulující nadpřirozeného 

činitele. S tímto tvrzením by měli souhlasit respondenti hlásící se ke kreacionismu a ID. 

Otázka 3 

"Bůh stvořil veškeré organismy na Zemi." 

Tato otázka zkoumá míru souhlasu s kreací. Tedy zda má dle respondentů život 

nadpřirozený původ. S touto otázkou by měli souhlasit především kreacionisté, jak 

"strarozemci", tak "mladozemci". 

Otázka 4 

"Lidské bytosti se vyvíjely po miliony let z méně vyspělých forem života, tento proces řídil 

Bůh." 

Zde se již ptám na to, zda evoluce na příkladu "lidských bytostí", byla řízena Bohem. 

Souhlasně by se měli vyjadřovat respondenti souhlasící s kreacionismem staré Země, 

respektive teistickou evolucí. 
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Otázka 5 

"Lidské bytosti se vyvíjely po miliony let z méně vyspělých forem života a Bůh v tomto 

procesu nehrál žádnou roli." 

Zde respondenti vyjadřují míru souhlasu s tvrzením, které popisuje evoluci bez účasti 

nadpřirozených činitelů. S touto odpovědí by měli souhlasit evolucionisté. Nesouhlas 

naopak očekávám i zastánců kreacionismu a ID. 

Otázka 6 

"Lidské bytosti stvořil Bůh v jejich dnešní podobě, a to v jediném okamžiku někdy během 

posledních 10 000 let." 

Touto otázkou zkoumám míru souhlasu s kreacionismem mladé Země. 10 000 let je 

odhad historické doby popsaný v Bibli, pokud by platil konvenční výklad délky času. 

Souhlas s touho otázkou by odpovídal tzv. "šestidenním kreacionistům". Tedy lidem, kteří 

dle Bible věří ve stvoření Země v šesti dnech, které měly dvacet čtyři hodin (Williams, 

2015). 

Otázka 7 

"Všechny organismy jsou zde v neměnném stavu od doby svého stvoření." 

Zde vyjadřují respondenti míru souhlasu s tím, že nedocházelo k procesu evoluce. 

Výraz stvoření zde je proto, aby respondenti neuvažovali například teorii zamrzlé plasticity 

v případě, že by zde bylo uvedeno "vzniku" či "počátku" namísto "stvoření". Například 

Yahya (2012) se domnívá, že evoluce neprobíhá a současní živočichové mají identické 

předky ve fosilním záznamu. 

Otázka 8 

"Dinosauři (skupinu současných ptáků neuvažujte) se mohli potkat s moderními lidmi." 

Touto otázkou zkoumám, zda si respondenti myslí, že se moderní lidé mohli potkat s 

druhohorními dinosaury. Toto tvrzení podporují některé "kreacionistické" parky v USA 

(například Creation museum (2016)). Zejména pro biology je v závorce uvedeno, aby 

neuvažovali recentní ptáky, kteří jsou evoluční linií odvozenou od druhohorních dinosaurů. 
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Otázka 9 

"Teorie evoluce přírodním výběrem uspokojivě vysvětluje, jak se vyvinuly složitější formy 

života." 

Zde respondenti vyjadřují míru souhlasu s tím, že evoluce přírodním výběrem je 

schopna vysvětlit, jak se vyvíjely složitější formy života. Předpokládám souhlasné 

odpovědi u evolucionistů. 

Otázka 12 

"Evoluce přírodním výběrem musí být nepravdivá, což lze vyvodit ze svatých knih (např. 

Bible, Korán)." 

Touto otázkou zkoumám, jaké je zastoupení respondentů, kteří v případě stvoření 

souhlasí s doslovným výkladem svatých knih. Při doslovném čtení těchto knih lze vyvodit, 

že evoluce přírodním výběrem je v protikladu k těmto textům. 

Otázka 16 

"Myslím si, že evoluce přírodním výběrem je v rozporu s křesťanstvím." 

Zde zjišťuji, zda si lidé myslí, že je evoluce přírodním výběrem v rozporu s 

křesťanstvím. V literárním přehledu jsem stručně uvedl stanovisko katolické církve k 

tomuto tématu. 

Otázky zkoumající náboženské založení 

Touto skupinou otázek se snažím zjistit, do jaké míry je respondent nábožensky 

založený. Problematika nábožnosti je velice složitá v tom, že se dle mého názoru nedá 

postihnout jednou otázkou. Proto se v tomto dotazníku nábožnost zkoumá pomocí pěti 

otázek, ze kterých se následně zprůměruje výsledné "náboženské skóre". 

Otázka 10 

"Považuji se za věřící osobu." 

Tato otázka zkoumá sebehodnocení respondentů o tom, jestli se považují za věřící 

osobu. Například Halík (2005) si myslí, že v ČR je mnoho lidí, kteří v něco věří, tzv. 

něcisté. Tito lidé i přes to, že například nejsou formálně součástí náboženské skupiny, se 

sami mohou považovat za věřící a na tuto otázku odpovídat souhlasně (Halík, 2005). 
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Otázka 11 

"Aktivně a pravidelně se účastním akcí náboženské obce (např. mše, setkání věřících,…). 

Respondenti zde uvedou, zda se aktivně a pravidelně účastní náboženských akci. 

Někteří lidé se považují za věřící, nicméně se neúčastní náboženských akcí, případně se 

účastní jen sporadicky. Což dokládá například účast věřících na bohoslužbách (viz 

teoretická část).  

Otázka 13 

"Náboženství ovlivňuje mé každodenní konání." 

Zde respondenti reflektují, zda jejich náboženství nějakým způsobem ovlivňuje jejich 

každodenní život. 

Otázka 14 

"Náboženské učení je pro mne významným zdrojem morálky." 

Tuto otázku jsem se rozhodl zařadit, protože je zajímavé zjistit, do jaké míry je v životě 

lidí náboženství jako zdroj morálky. Naše evropská civilizace vychází z křesťanských 

základů. Nicméně dnes se již Evropa sekularizovala a někteří autoři (Baumard and Boyer, 

2013) nepřikládají náboženské morálce velký význam. Dle autorů ve výsledku náboženství 

brání určitou verzi pravidla: Nečiň jiným to, co nechceš, aby oni činili tobě. Též Hříbek 

(2011b) nepovažuje pro soudobou morálku náboženství jako důležitý fenomén. 

Otázka 15 

"V mém životě hraje náboženství významnou roli." 

Touto otázkou zkoumám, zda je u respondentů náboženství významnou součástí života. 

Očekávám, že souhlasně na ni budou odpovídat respondenti, kteří se považují za věřící. 
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Otázka 17 

"V následujících bodech jsou představeny určité názory na vývoj života. Zakroužkujte 

jednu možnost, která se Vám zdá být pravdivá:" 

(a) "Evoluce přírodním výběrem"- Současné druhy se vyvíjely po miliony let z méně 

vyspělých forem  života. Bůh nehrál v tomto procesu žádnou roli.  

(b) "Kreacionismus mladé Země"- Bůh stvořil současné druhy prakticky v dnešní podobě 

v jediném  okamžiku během posledních 10 000 let. 

(c) "Inteligentní design"- Současné druhy se mohly evolučně vyvíjet, avšak některé 

rysy života lze  nejlépe vysvětlit zásahem nadpřirozené bytosti, například Boha. 

(d) "Kreacionismus staré Země"- Země a organismy byly stvořeny před několika 

miliardami let, tento  proces řídil Bůh. 

Tato otázka, ve které si mají respondenti vybrat jednu odpověď nejlépe odpovídající 

jejich přesvědčení, zkoumá, jaká teorie vývoje člověka se jim zdá nejpravdivější.  

Otázka 18 

"Jsem členem náboženské církve či skupiny". ANO jaké: _________________________     

NE 

Tato otázka zkoumá příslušnost respondentů ke konkrétní církvi či náboženské 

společnosti. Je zde určitá podobnost s otázkou ve sčítání lidu 2001 (Růžičková, 2014). 

Otázka 19 

"Váš stupeň studia (zakroužkujte)": středoškolský  bakalářský magisterský doktorský 

Výzkum probíhal jak mezi studenty středních, tak vysokých škol. Proto jsem zde 

zařadil otázku stupně studia, která respondenty rozdělí do kategorií dle stupně studia. 

Otázka 20 

"Fakulta/škola na které studujete: __________________________" 

Zde se respondentů ptám na školu/fakultu, kde studují.  

Otázka 21 

"Jste (zakroužkujte)": muž   žena¨ 

Zde rozlišuji respondenty podle pohlaví.  
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Otázka 22 

"Napište obec a PSČ, kde jste vyrůstali do 15 let (v případě více míst napište to, kde jste 

žili déle)": 

Tuto otázku jsem do dotazníku zařadil, aby bylo možno udělat geografickou analýzu 

míst, kde respondenti vyrůstali, v porovnání s vybranými otázkami výzkumu. Výstupem je 

tematická mapa. V tematické mapě jsou formou nepravého kartogramu zobrazeny 

odpovědi na vybrané otázky. 

Poslední nepovinnou položkou byla možnost uvedení e-mailové adresy v případě 

zájmu o výsledek výzkumu. Výsledky výzkumu budou zaslány zájemcům po obhájení této 

práce. 

Výzkumné problémy 

Hlavní výzkumný problém 

Jako hlavní výzkumný problém jsem si stanovil následující tezi: 

"Jakým způsobem ovlivňuje náboženské založení respondentů názory na teorie vývoje 

živých soustav." 

Při koncipování dotazníku nebylo jednoduché navrhnout způsob měření náboženského 

založení. Myslím si, že jednou otázkou (například otázkou 10) by nebylo možné postihnout 

toto téma komplexněji. Výsledky by tedy mohly být "černobílé" a tedy zkreslené. Proto 

jsem se rozhodl náboženské založení zkoumat souborem otázek 10-11, 13 -15, kdy jsou 

zde zastoupeny otázky na sebereflexi (10), účast na akcích náboženské obce (11), to zda 

náboženství ovlivňuje konání respondentů (13), či zda náboženství hraje významnou roli. 

Trochu se pozastavím u otázek 12 a 14.  

Otázka 12 ("Evoluce přírodním výběrem musí být nepravdivá, což lze vyvodit ze svatých 

knih (např. Bible, Korán).") byla převzata z výzkumu (Šorgo et al., 2014). Otázka 12 

nebyla použita do souboru náboženských otázek, ale byla vyhodnocena samostatně, kdy v 

mém výzkumu má též zjistit, zda respondenti odmítají evoluci právě na základě toho, co je 

ve svatých knihách. Tedy zda si tyto knihy vykládají jako doslovný a pravdivý popis 

tohoto tématu. 

Otázka 14 ("Náboženské učení je pro mne významným zdrojem morálky") na první pohled 

není vhodná k měření náboženského založení. Myslím si, že náboženství jako zdroj 
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morálky nebudou považovat ateisté. Někteří autoři uvádí, že dnešní společnost má morální 

hodnoty postavené na sekulárních, nikoliv náboženských základech (Tomasello and Vaish, 

2013).Tvrdý argumentuje, že morálka je stejně jako věda progresivním podnikem, a proto 

je snaha aplikovat v ní starověké koncepce anachronismem (Tvrdý, 2012). Takže jsem se 

na základě Tomasellovy premisy rozhodl tuto otázku též zařadit do souboru otázek 

zkoumající náboženské založení. Pro ujištění, zda tato otázka náleží do souboru 

náboženských otázek, jsem provedl statistickou analýzu odpovědí respondentů na zbylé 

náboženské otázky (bez otázky 14) oproti otázce 14. Výsledky jsou uvedeny níže v 

tabulce. 

Tabulka 2: Vliv průměru zbylých náboženských otázek na otázku 14. 

  souhlas ani/ani nesouhlas součet 

věřící  58 1 0 59 

nerozhodnutí 28 11 11 50 

nevěřící 22 45 281 348 

součet 108 57 292 457 

          

statistika Chí-

kvadrát   281,594 p-hodnota 0,000 

Cramerovo V   0,555     

Výsledek testu: Zamítáme nulovou hypotézu.   

Nulová hypotéza H0 k tomuto testu je: Není vliv průměru zbylých náboženských 

otázek na odpovědi na otázku 14. Na základě p-hodnoty 0,000 tuto hypotézu zamítám. 

Cramerovo V ukazuje střední sílu závislosti. Na základě výsledků testu je tato otázka 

zařazena v tomto výzkumu do souboru náboženských otázek. 

Jak je uvedeno výše, ke zkoumání náboženského založení jsem použil soubor otázek 

10-11, 13 -15. Tyto otázky jsou měřeny souhlasem s výrokem na škále 1-5. Kdy "absolutní 

věřící" by měl v těchto otázkách označit 1, zatímco "absolutní ateista" všude 5. K 

vyhodnocení těchto otázek se otázky 10-11, 13 -15 zprůměrují. Následné skóre se rozdělí 

do tří kategorií dle průměru. Hraničními hodnotami (spadající do nižšího intervalu) jsou: 

2,33; 3,66. Pro účely této práce jsem pojmenoval jednotlivé kategorie následovně 1. věřící, 

2. nerozhodnutí, 3. nevěřící.
20

 Tato nová kategorie se porovná s odpověďmi na otázky 1-9, 

12, 16 a 17 statistickým chí-kvadrát testem (Pearsonův chí-kvadrát), dále se porovná síla 

závislosti pomocí Cramerova V. 

                                                           
20

 Tuto novou kategorii věřících jsem porovnal s odpovědí na otázku příslušnosti k církvi (otázka 18). 

Výstupy porovnání najdete v kapitole výsledky ("Vliv náboženského založení na příslušnost k církvi."). 



38 
 

 
 

Dílčí výzkumné problémy 

Jak ovlivňuje pohlaví názory na evoluci, kreacionismus a ID. 

Tuto otázku zkoumám odpověď na otázku 17 proti otázce 21 pomocí chí kvadrát testu a 

síly závislosti, kdy nulovou hypotézou je tvrzení: "Není rozdíl v názoru dle pohlaví na 

předložené vybrané teorie vývoje života. 

Jaký je rozdíl ve vnímání evoluce v závislosti na stupních studia? 

Zde zkoumám pomocí otázek 17 proti otázce 20 pomocí chí kvadrát testu a síly 

závislosti. Nulová hypotéza je: "Není rozdíl v názoru dle stupně studia na předložené 

vybrané teorie vývoje života." 

Jak ovlivňuje příslušnost k církvi názory na evoluci přírodním výběrem a další teorie? 

Tento výzkumný problém řeším pomocí otázky 17 proti otázce 18. Nulová hypotéza je: 

"Není rozdíl v názoru dle příslušnosti k církvi na předložené vybrané teorie vývoje života." 

Zdroje, sběr dat 

Sběr dat probíhal formou rozdání dotazníků respondentům v papírové a elektronické 

podobě. Verze elektronické je shodná s tištěnou verzí. Respondenti měli dostatečný čas k 

jeho vyplnění. Byli oslovováni s pomocí vyučujících na přednáškách Přírodovědecké 

fakulty UK a ve veřejných prostorách fakulty. Jednalo se o dostupný výběr. Dále pak s 

pomocí učitelů na vybraných fakultních gymnáziích. Zde jsem se snažil oslovit studenty se 

zaměřením na přírodní vědy. Při komunikaci s vyučujícími jsem žádal, aby dotazník 

poskytli studentům přírodovědných seminářů. 

Tabulka 3: Počet a podíl respondentů dle náboženského založení a formy dotazníku. 

  tištěná  v % elektronická v % součet 

věřící 23 15,1 39 12,7 62 

nerozhodnutí 24 15,8 37 12,1 61 

nevěřící 105 69,1 230 75,2 335 

součet 152 100 306 100 458 

Sběr pomocí tištěné verze dotazníků probíhal výhradně u studentů vysokých škol. 

Procentuelní zastoupení věřících, nerozhodnutých a nevěřících osob je v papírové a 

elektronické verzi vzájemně podobné. 
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Tabulka 4 Počet a podíl respondentů dle pohlaví a formy dotazníku. 

  tištěná  v % elektronická v % součet 

muž 74 48,7 102 33,3 176 

žena 78 51,3 204 66,7 282 

součet 152 100 306 100 458 

Sběr dat probíhal v období dubna do června 2016. PřF UK byla vybrána jako alma 

mater autora a též z důvodu předpokládaného zájmu o toto téma. Ostatní přírodovědné 

fakulty byly též osloveny, nicméně s malou odezvou. V případě studentů PřF UK byli 

osloveni studenti studující v programech biologie a geografie. Studenti gymnázií se 

zájmem o přírodní vědy byli vybráni jako druhá skupina k vysokoškolákům. Jedná se tedy 

o skupinu studentů středních a vysokých škol se zájmem o přírodní vědy, tato skupina byla 

takto vybrána, protože předpokládám zájem o zkoumané téma a tedy větší vhled do 

problematiky než u nespecifikované skupiny středoškoláků a vysokoškoláků. 

Tabulka 5: Počty respondentů v závislosti na stupni studia. 

  počet respondentů v % 

středoškolský 97 21,3 

bakalářský 224 49,1 

magisterský 121 26,5 

doktorský 14 3,1 

Součet 456 100,0 

Návratnost vyplněných dotazníků byla v případě tištěné formy 99 %. Několik neúplně 

vyplněných dotazníků mělo nevyplněno jen jednu případně několik málo otázek, nejednalo 

se o stejnou otázku. Dotazníky byly vyřazeny vždy z příslušné statistické analýzy, v 

případech, kde neměly vyplněné příslušné otázky. U elektronického dotazníku bylo možné 

odeslat pouze kompletně vyplněný dotazník. 

Statistické zpracování  

V této kapitole se věnuji statistickým metodám, které jsem využil ke statistickému 

zpracování dat. Nejdříve jsem se zabýval validitou a reliabilitou dotazníku. Pro 

vyhodnocení dotazníku jsem využil statistiku chí-kvadrát a Cramerovo V.  

Validita 

Validita je schopnost výzkumného nástroje zjišťovat přesně to, co je jeho cílem 

(Gavora, 2000). Ve své práci jsem se zabýval obsahovou validitou. Snažil jsem se, aby 

výsledné otázky v dotazníku byly jasně srozumitelné všem respondentům. U otázek 
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zkoumajících náboženské založení respondentů jsem se snažil, aby byly všechny otázky 

takové, aby modelový "absolutní věřící" u všech odpověděl stejně, tedy 1 (absolutně 

souhlasím). "Modelový nevěřící" zase 5 (absolutně nesouhlasím). Testoval jsem též otázku 

morálky (14) vůči zbylým náboženským otázkám. V testovací analýze
21

 vyšlo, že je vztah 

mezi ostatními náboženskými otázkami a otázkou 14. 

Jako test validity náboženských otázek jsem použil test náboženského založení 

respondentů proti otázce příslušnosti k církvi. 

Tabulka 6: Vliv náboženského založení na příslušnost k církvi. 

  věřící nerozhodnutí nevěřící součet 

ano 56 11 3 70 

ne 6 50 332 388 

součet 62 61 335 458 

          

statistika Chí-

kvadrát   323,547 p-hodnota 0,000 

Cramerovo V   0,840     
 

Z výsledků můžeme konstatovat, že pouze 6 z 62 věřících respondentů se nehlásilo k 

církvi. U nerozhodnutých převažovali ti, kteří se nehlásili k církvi
22

. Pouze 3 respondenti 

vyšli jako nevěřící, a přesto se hlásí k církvi. Je to ovšem malé množství respondentů
23

. Co 

je pro validitu důležité, je výsledná hodnota Cramerova V. V tomto testu vyšla 0,840, což 

značí velmi silnou závislost zkoumaných jevů. 

Reliabilita 

Reliabilita zkoumá přesnost výzkumného nástroje, v tomto případě dotazníku. Pro test 

reliability jsem se rozhodl použít Crombachovo alfa jako test vnitřní konzistence. Vnitřní 

konzistence říká, do jaké míry jsou prvky výzkumného nástroje homogenní. Pokud je 

homogenita větší, je větší i reliabilita (Gavora, 2000). Vzorec Crombachova alfa se 

vypočítá následujícím způsobem: 

  
    

           
 

                                                           
21

 Viz tabulka 2. 
22

 U 11 nerozhodnutých respondentů, kteří se hlásí k církvi, se může jednat o lidi, kteří se k církvi hlásí spíše 

formálně, či pro ně nemá náboženství tak velký význam. 
23

 Stejný problém je vysvětlen v kapitole výsledky u statistických analýz. 
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kde    odpovídá průměrné kovarianci mezi proměnnými a    je průměrný rozptyl, N je počet 

proměnných. Crombachovo alfa bylo spočítáno v programu IBM SPSS. Výsledná hodnota 

je 0,839. Přičemž, pokud je hodnota větší než 0,7, jsou data vhodná k analýze (SPSS, 

2016).  

Chí-kvadrát 

Na testování závislosti dvou vybraných kategoriálních proměnných je využita metoda 

kontingenčních tabulek a testování chí-kvadrát. Pro testování vztahu mezi proměnnými 

musíme stanovit nulovou hypotézu (H0). Tedy hypotézu, která nepředpokládá závislost 

mezi proměnnými. Pomocí součtů hodnot ve sloupci a v řádku a celkového počtu se 

vypočítají očekávané četnosti pro každé pole tabulky: 

    
     

 
, 

kde     je očekávaná četnost v daném poli tabulky,    je součet v řádku tabulky,    součet 

ve sloupci tabulky a   celkový součet. Pomocí pozorovaných a očekávaných četností se 

spočítá statistika chí kvadrát podle vzorce (Hendl, 2006): 

              
 
      

 

   

 

   

 

kde     je pozorovaná četnost,     očekávaná četnost. Hodnota chí-kvadrátu se porovná 

s kritickou hodnotou rozdělení o stupních volnosti           , kde r je počet řádků a 

s počet sloupců tabulky, na zvolené hladině významnosti. Pokud je statistika-chí kvadrát 

vyšší než kritická hodnota, zamítá se nulová hypotéza uvedená výše. Dále je možné se 

orientovat podle p-hodnoty, kterou srovnáme s kritickou hladinou významnosti, obvykle 

5%, případně 1%.  

Cramerovo V 

Pro měření síly vztahu mezi proměnnými v kontingenčních tabulkách existuje několik 

koeficientů, které fungují podobně jako korelační koeficient. Ve své práci použiji 

koeficient Cramerovo V, který se spočítá následovně: 

   
  

      
, 
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   je popsaná testovací statistika,   je větší z obou čísel r a s z předchozího vzorce a    je 

celkový součet. Koeficient Cramerovo V nabývá hodnot z intervalu (0,1); při nulové 

hodnotě není mezi proměnnými žádný vztah, jestliže dosáhne hodnoty 1, jedná se o vztah 

úplný (Hendl, 2006).  

Využité počítačové a statistické programy 

Pro statistické vyhodnocení jsem použil nejprve MS Excel, kde jsem přepsal výsledky 

papírových dotazníků do elektronické podoby. Tato data spolu s daty z elektronické verze 

dotazníku jsem dále statisticky zpracovával v programu IBM SPSS. 

Dále jsem z dat vytvořil tematické mapy. Metoda této tematické mapy je nepravý 

kartogram. Nepravý kartogram je metoda, při níž se na určité území v tomto případě území 

kraje ČR spočítá vybraný jev. Například podíl věřících kategorie 1 na celkovém počtu 

respondentů. Mapy byly vytvořeny v geografickém informačním systému (GIS), konkrétně 

produktu firmy ESRI ArcGIS. Jako mapová databáze je použita databáze ArcČR ve verzi 

2.0.  
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Výsledky 

Zde jsou uvedeny odpovědi na jednotlivé otázky a statistické vyhodnocení dat. 

Popisné statistiky 

Celkový počet odevzdaných dotazníků byl 460. Počet kompletně vyplněných dotazníků 

byl 455, z toho vyplývá, že 5 dotazníků nebylo kompletních. Nekompletní byly pouze 

dotazníky papírové verze, v elektronické verzi byly všechny otázky nastaveny jako 

povinné k vyplnění. Papírových dotazníků bylo odevzdáno 153 a elektronických 307. 

Tabulka 7 Počty respondentů dle kategorií víry
24 

  věřící nerozhodnutí nevěřící součet 

respondenti 62 61 335 458 

v % 13,5 13,3 73,1 100 

Jak můžeme vidět v tabulce, celkový počet respondentů, kteří odpověděli na soubor 

náboženských otázek, je 458. V případě, že je ve statistické analýze uveden nižší počet než 

458, je to proto, že někteří respondenti v papírové verzi nezodpověděli na zkoumanou 

otázku a tak nemohli být v této analýze zahrnuti. Z nich 62 v kategorii věřící, 61 v 

kategorii nerozhodnutí a 335 v kategorii nevěřící.  

Tabulka 8: Podíl kategorie věřící dle stupně studia (v %). 

  středoškolský bakalářský magisterský doktorský 

Věřící 10,3 13,8 14,8 21,4 

Nerozhodnutí 10,3 12,4 17,2 14,3 

Nevěřící 79,4 73,8 68,0 64,3 

Statistické testy 

Následující statistické testy jsou testovány na 95% hladině spolehlivosti. P-hodnota 

testu chí-kvadrát musí být nižší než 0,05, aby bylo možné zamítnout nulovou hypotézu. 

V příloze naleznete tabulku porovnávající výsledky testovaných statistik v případě 

použití odlišných kategorií, které měří náboženské založení na základě jiných kritérií. 

Přesněji pomocí souboru náboženských otázek podobně jako v níže uvedené hlavní 

testovací analýze rozdělených na věřící a nevěřící (hraniční hodnota 3) a pomocí 

příslušnosti k církvi. 

                                                           
24

 Zdrojem dat pro uvedené tabulky je vlastní výzkum, není-li uvedeno jinak. 
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Otázka 1 

V této statistické analýze jsem zkoumal, zda má vliv náboženské založení respondentů 

na názory ohledně podloženosti teorie evoluce přírodním výběrem. 

Otázka v dotazníku: "Evoluce přírodním výběrem není podložená vědecká teorie." 

Nulová hypotéza H0: "Není rozdíl ve vnímání podloženosti evoluce přírodním výběrem v 

závislosti na náboženském založení." 

Alternativní hypotéza H1: "Je rozdíl ve vnímání podloženosti evoluce přírodním výběrem v 

závislosti na náboženském založení." 

Tabulka 9: Vliv náboženského založení na vnímání podloženosti teorie evoluce přírodním výběrem 

  souhlas ani/ani nesouhlas součet 

Věřící 10 11 41 62 

Nerozhodnutí 7 10 44 61 

Nevěřící 43 42 250 335 

Součet 60 63 335 458 

          

statistika Chí-

kvadrát   2,488 p-hodnota 0,647 

Cramerovo V   0,052     

Výsledek testu: Nezamítáme nulovou hypotézu.   

Z tabulky můžeme vypozorovat, že p-hodnota chí-kvadrát testu je 0,647. Hraniční 

hodnota pro 95% hladinu spolehlivosti je 0,05. Tedy nulovou hypotézu nezamítáme. 

Nepodařilo se nám nulovou hypotézu vyvrátit. 

Otázka 2 

Zde jsem zkoumal vliv náboženského založení na názory ohledně lepší schopnosti 

teorií postulující nadpřirozeného činitele vysvětlit vývoj organismů na zemi, než evoluce 

přírodním výběrem. 

Otázka v dotazníku: "Teorie postulující nadpřirozeného činitele dokážou vysvětlit vývoj 

organismů na Zemi lépe než evoluce přírodním výběrem." 

Nulová hypotéza H0: "Není rozdíl v tom, zda jsou teorie postulující nadpřirozeného 

činitele lepší ve vysvětlení vývoje organismů na Zemi než evoluce přírodním výběrem v 

závislosti na náboženském založení." 
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Alternativní hypotéza H1: "Je rozdíl v tom, zda jsou teorie postulující nadpřirozeného 

činitele lepší ve vysvětlení vývoje organismů na Zemi než evoluce přírodním výběrem v 

závislosti na náboženském založení." 

Tabulka 10: Vliv náboženského založení na souhlas s tvrzením, že Teorie postulující nadpřirozeného činitele dokážou 
vysvětlit vývoj organismů na Zemi lépe než evoluce přírodním výběrem. 

  souhlas ani/ani nesouhlas součet 

Věřící 23 19 20 62 

Nerozhodnutí 10 11 40 61 

Nevěřící 16 46 271 333 

Součet 49 76 331 456 

          

statistika Chí-

kvadrát   79,629 p-hodnota 0,000 

Cramerovo V   0,295     

Výsledek testu: Zamítáme nulovou hypotézu.   

Jak vyplývá z tabulky, p-hodnota chí-kvadrát testu je 0,000. Nulovou hypotézu na 

základě toho zamítáme. V případě testu síly závislosti (Cramerovo V) vychází 0,295, což 

značí nízkou sílu závislosti. 

Otázka 3 

V této statistické analýze zkoumám to, zda je rozdíl v názoru na vznik života na Zemi 

pomocí Boha v závislosti na náboženském založení respondentů.  

Otázka v dotazníku: "Bůh stvořil veškeré organismy na Zemi." 

Nulová hypotéza H0: "Není rozdíl v názoru na to, zda Bůh stvořil veškeré organismy na 

Zemi v závislosti na náboženském založení." 

Alternativní hypotéza H1: "Je rozdíl v názoru na to, zda Bůh stvořil veškeré organismy na 

Zemi v závislosti na náboženském založení." 

  



46 
 

 
 

Tabulka 11: Vliv náboženského založení na souhlas s tvrzením, že Bůh stvořil veškeré organismy na Zemi. 

  souhlas ani/ani nesouhlas součet 

Věřící 45 9 8 62 

Nerozhodnutí 12 13 36 61 

Nevěřící 3 16 316 335 

Součet 60 38 360 458 

          

statistika Chí-

kvadrát   275,451 p-hodnota 0,000 

Cramerovo V   0,548     

Výsledek testu: Zamítáme nulovou hypotézu.   

P-hodnota chí-kvadrát testu je u této statistické analýzy 0,000. Na 95% hladině 

spolehlivosti nulovou hypotézu zamítáme. Síla závislosti měřená Cramerovým V je 0,548. 

To značí středně silnou závislost. 

Otázka 4 

Zde v této statistické analýze je zkoumáno, zda se liší názor na kreacionismus staré 

Země v závislosti na náboženském založení respondentů. 

Otázka v dotazníku: "Lidské bytosti se vyvíjely po miliony let z méně vyspělých forem 

života, tento proces řídil Bůh." 

Nulová hypotéza H0: "Není rozdíl ve vnímání kreacionismu staré Země v závislosti na 

náboženském založení." 

Alternativní hypotéza H1: "Je rozdíl ve vnímání kreacionismu staré Země v závislosti na 

náboženském založení." 

Tabulka 12: Vliv náboženského založení na souhlas s kreacionismem staré Země. 

  souhlas ani/ani nesouhlas součet 

Věřící 40 11 11 62 

Nerozhodnutí 13 8 40 61 

Nevěřící 7 21 306 334 

Součet 60 40 357 457 

          

statistika Chí-

kvadrát   206,099 p-hodnota 0,000 

Cramerovo V   0,475     

Výsledek testu: Zamítáme nulovou hypotézu.   
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Jak můžeme vypozorovat z tabulky k této analýze, p-hodnota chí kvadrát testu je 0,000. 

Nulovou hypotézu na 95% hladině spolehlivosti zamítáme. Cramerovo V má hodnotu 

0,475, to značí, stejně jako v předchozí analýze, střední sílu závislosti. 

Otázka 5 

U této otázky zkoumám to, zda se liší názory respondentů na evoluci bez účasti Boha v 

závislosti na jejich náboženském založení. 

Otázka v dotazníku: "Lidské bytosti se vyvíjely po miliony let z méně vyspělých forem 

života a Bůh v tomto procesu nehrál žádnou roli." 

Nulová hypotéza H0: "Není rozdíl ve vnímání evoluce přírodním výběrem (bez účasti 

Boha) v závislosti na náboženském založení." 

Alternativní hypotéza H1: "Je rozdíl ve vnímání evoluce přírodním výběrem (bez účasti 

Boha) v závislosti na náboženském založení." 

Tabulka 13: Vliv náboženského založení na souhlas s evolucí přírodním výběrem. 

  nesouhlas ani/ani souhlas součet 

Věřící 54 3 5 62 

Nerozhodnutí 15 10 36 61 

Nevěřící 16 21 298 335 

Součet 85 34 339 458 

          

statistika Chí-

kvadrát   248,574 p-hodnota 0,000 

Cramerovo V   0,521     

Výsledek testu: Zamítáme nulovou hypotézu.   

P-hodnota chí-kvadrátu uvedena v tabulce je 0,000. Je nižší než 0,05, takže nulovou 

hypotézu na 95% hladině spolehlivosti zamítáme. Hodnota Cramerova V je zde 0,521. Jde 

tedy opět o střední sílu závislosti. 

Otázka 6 

V této statistické analýze zkoumám, zda se odlišují názory respondentů na 

kreacionismus mladé Země v závislosti na jejich náboženském založení. 

Otázka v dotazníku: "Lidské bytosti stvořil Bůh v jejich dnešní podobě, a to v jediném 

okamžiku někdy během posledních 10 000 let." 
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Nulová hypotéza H0: "Není rozdíl v názoru na kreacionismus mladé Země v závislosti na 

náboženském založení." 

Alternativní hypotéza H1: "Je rozdíl v názoru na kreacionismus mladé Země v závislosti na 

náboženském založení." 

Tabulka 14: Vliv náboženského založení na souhlas s kreacionismem mladé Země. 

  souhlas ani/ani nesouhlas součet 

Věřící 9 7 45 61 

Nerozhodnutí 0 4 57 61 

Nevěřící 2 4 327 333 

Součet 11 15 429 455 

          

statistika Chí-

kvadrát   65,316 p-hodnota 0,000 

Cramerovo V   0,268     

Výsledek testu: Zamítáme nulovou hypotézu.   

V této statistické analýze vyšla p-hodnota chí kvadrát testu 0,000. Nulovou hypotézu 

tedy na 95% hladině spolehlivosti zamítáme. Hodnota Cramerova V je 0,268, což značí 

nízkou sílu závislosti. 

Otázka 7 

U této analýzy zkoumám to, zda se liší názory respondentů na absenci evoluce v 

závislosti na jejich náboženském přesvědčení. 

Otázka v dotazníku: "Všechny organismy jsou zde v neměnném stavu od doby svého 

stvoření." 

Nulová hypotéza H0: "Není rozdíl v názoru na absenci evoluce v závislosti na 

náboženském založení". 

Alternativní hypotéza H1: "Je rozdíl v názoru na absenci evoluce v závislosti na 

náboženském založení". 
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Tabulka 15: Vliv náboženského založení na souhlas s absencí evoluce organismů. 

  souhlas ani/ani nesouhlas součet 

Věřící 4 3 55 62 

Nerozhodnutí 0 1 60 61 

Nevěřící 2 4 329 335 

Součet 6 8 444 458 

          

statistika Chí-

kvadrát   19,059 p-hodnota 0,001 

Cramerovo V   0,114     

Výsledek testu: Zamítáme nulovou hypotézu.   

Z tabulky lze vidět, že p-hodnota chí-kvadrát testu je 0,001. Opět můžeme na 95% 

hladině spolehlivosti nulovou hypotézu zamítnout. Pokud se podíváme na hodnotu 

Cramerova V (0,114), můžeme říci, že se jedná o nízkou sílu závislosti. 

Otázka 8 

Pomocí níže uvedené otázky zde statisticky zkoumám rozdíl v názoru na to, zda se 

dinosauři mohli v určité době potkat na Zemi s moderními lidmi v závislosti na 

náboženském založení respondentů. 

Otázka v dotazníku: "Dinosauři (skupinu současných ptáků neuvažujte) se mohli potkat s 

moderními lidmi." 

Nulová hypotéza H0: "Není rozdíl v názoru na to, zda se mohli dinosauři potkat s 

moderními lidmi v závislosti na náboženském založení." 

Alternativní hypotéza H1: "Je rozdíl v názoru na to, zda se mohli dinosauři potkat s 

moderními lidmi v závislosti na náboženském založení." 

Tabulka 16: Vliv náboženského založení na souhlas s tvrzením, že se moderní lidé mohli potkat s dinosaury. 

  souhlas ani/ani nesouhlas součet 

Věřící 10 11 41 62 

Nerozhodnutí 6 4 51 61 

Nevěřící 20 32 283 335 

Součet 36 47 375 458 

          

statistika Chí-

kvadrát   13,756 p-hodnota 0,008 

Cramerovo V   0,123     

Výsledek testu: Zamítáme nulovou hypotézu.   
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Z tabulky k této statistické analýze plyne, že p-hodnota chí-kvadrát testu je 0,008. Je 

tedy menší než 0,05 a na 95% hladině spolehlivosti nulovou hypotézu opět zamítáme. 

Cramerovo V má hodnotu 0,123, to značí nízkou sílu závislosti. 

Otázka 9 

V této statistické analýze zkoumám to, zda je rozdíl ve vnímání toho, jestli evoluce 

přírodním výběrem uspokojivě dokáže vysvětlit, jak se vyvinuly složitější formy života v 

závislosti na náboženském založení. 

Otázka v dotazníku: "Teorie evoluce přírodním výběrem uspokojivě vysvětluje, jak se 

vyvinuly složitější formy života." 

Nulová hypotéza H0: "Není rozdíl v názoru na to, zda je teorie evoluce přírodním výběrem 

schopna uspokojivě vysvětlit vývoj složitějších forem života v závislosti na náboženském 

založení." 

Alternativní hypotéza H1: "Je rozdíl v názoru na to, zda je teorie evoluce přírodním 

výběrem schopna uspokojivě vysvětlit vývoj složitějších forem života v závislosti na 

náboženském založení." 

Tabulka 17: Vliv náboženského založení na názor, zda evoluce přírodním výběrem uspokojivě vysvětluje vývoj 
složitějších forem života. 

  nesouhlas ani/ani souhlas součet 

Věřící 20 12 30 62 

Nerozhodnutí 8 11 42 61 

Nevěřící 25 54 255 334 

Součet 53 77 327 457 

          

statistika Chí-

kvadrát   33,971 p-hodnota 0,000 

Cramerovo V   0,193     

Výsledek testu: Zamítáme nulovou hypotézu.   

P-hodnota chí-kvadrát testu u této statistické analýzy vyšla 0,000. Nulovou hypotézu na 

95% hladině spolehlivosti proto můžeme zamítnout. Při pohledu na Cramerovo V lze říci, 

že se jedná o nízkou sílu závislosti. 
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Otázka 12 

U této otázky zkoumám, zda je rozdíl v názoru na to, že evoluce přírodním výběrem 

musí být nepravdivá na základě svatých knih v závislosti na náboženském založení 

respondentů. 

Otázka v dotazníku: "Evoluce přírodním výběrem musí být nepravdivá, což lze vyvodit ze 

svatých knih (např. Bible, Korán)." 

Nulová hypotéza H0: "Není rozdíl názoru na to, zda je evoluce přírodním výběrem 

nepravdivá na základě svatých knih v závislosti na náboženském založení." 

Alternativní hypotéza H1: "Je rozdíl názoru na to, zda je evoluce přírodním výběrem 

nepravdivá na základě svatých knih v závislosti na náboženském založení." 

Tabulka 18: Vliv náboženského založení na souhlas s tvrzením, že evoluce přírodním výběrem musí být nepravdivá na 
základě svatých knih. 

  souhlas ani/ani nesouhlas součet 

Věřící 6 7 49 62 

Nerozhodnutí 2 7 51 60 

Nevěřící 2 14 319 335 

Součet 10 28 419 457 

          

statistika Chí-

kvadrát   29,738 p-hodnota 0,000 

Cramerovo V   0,180     

Výsledek testu: Zamítáme nulovou hypotézu.   

Z výsledků uvedených v tabulce můžeme vypozorovat, že p-hodnota chí-kvadrátu je u 

této analýzy 0,000. Nulovou hypotézu můžeme zamítnout. Hodnota Cramerova V je 0,180, 

to značí nízkou sílu závislosti. 

Otázka 16 

Pomocí níže uvedené otázky zde statisticky analyzuji, zda je rozdíl v názoru na to, jestli 

si respondenti myslí, že je evoluce přírodním výběrem v rozporu s křesťanstvím, v 

závislosti na náboženském založení respondentů. 

Otázka v dotazníku: "Myslím si, že evoluce přírodním výběrem je v rozporu 

s křesťanstvím." 

Nulová hypotéza H0: "Není rozdíl ve vnímání rozporu křesťanství a teorie evoluce 

přírodním výběrem v závislosti na náboženském založení." 
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Alternativní hypotéza H1: "Je rozdíl ve vnímání rozporu křesťanství a teorie evoluce 

přírodním výběrem v závislosti na náboženském založení." 

Tabulka 19: Vliv náboženského založení na vnímání toho, zda je evoluce přírodním výběrem v rozporu s křesťanstvím. 

  souhlas ani/ani nesouhlas součet 

Věřící 7 8 47 62 

Nerozhodnutí 9 15 37 61 

Nevěřící 129 107 99 335 

Součet 145 130 183 458 

          

statistika Chí-

kvadrát   61,19 p-hodnota 0,000 

Cramerovo V   0,258     

Výsledek testu: Zamítáme nulovou hypotézu.   

Z této tabulky lze vysledovat, že p-hodnota chí-kvadrátu je v této analýze 0,000. 

Nulovou hypotézu zamítáme na hladině 95% hladině spolehlivosti. Hodnota Cramerova V 

je 0,258 a značí nízkou sílu závislosti.  

Otázka 17 

V této otázce si měli respondenti zvolit teorii vývoje života, která jim přijde 

nejsprávnější. Na výběr měli z "evoluce přírodním výběrem", "kreacionismem staré 

Země", "Inteligentním designem" a "kreacionismem mladé Země". Z důvodu zpřesnění, a 

malého počtu respondentů klonících se ke kreacionismu mladé Země (1 respondent), u 

statistické analýzy byly dvě kategorie kreacionismu sloučeny do jedné. 

Nulová hypotéza H0: "Není rozdíl v příklonu k vybraným teoriím vývoje života v závislosti 

na náboženském založení." 

Alternativní hypotéza H1: "Je rozdíl v příklonu k vybraným teoriím vývoje života v 

závislosti na náboženském založení." 
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Tabulka 20: Vliv náboženského založení na výběr předložených teorií (evoluce přírodním výběrem, kreacionismus a 
ID).

25 

  evoluce kreacionismus ID součet 

Věřící 6 18 38 62 

Nerozhodnutí 31 9 20 60 

Nevěřící 312 1 21 334 

Součet 349 28 79 456 

          

statistika Chí-

kvadrát   234,169 p-hodnota 0,000 

Cramerovo V   0,507     

Výsledek testu: Zamítáme nulovou hypotézu.   

 

Obrázek 1: Graf četnosti odpovědí na otázku 17 

 

V této analýze vyšla p-hodnota chí kvadrát testu 0,000. Nulovou hypotézu na 95% 

hladině spolehlivosti můžeme zamítnout. Cramerovo V vyšlo zde 0,507. Tato hodnota 

značí středně silnou sílu závislosti. 

Vliv pohlaví na názory na předložené teorie vývoje života 

V této statistické analýze zkoumám, zda je rozdíl v názorech na předložené teorie 

vývoje života v závislosti na pohlaví respondentů. 

                                                           
25

 Ve výsledcích můžeme vidět jednoho respondenta spadajícího do kategorie nevěřící, který zvolil 

kreacionismus, což se v kontextu zkoumaného zdá jako nesmysl. Myslím si, že se může jednat o respondenta, 

který si pozorně nepřečetl zadání. Na základě odpovědí na jiné otázky se zdá, že se jedná o v tomto tématu 

nevyhraněného člověka. 

349 

28 

79 
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kreacionismus 

ID 
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Nulová hypotéza H0: "Není rozdíl v názoru dle pohlaví na předložené vybrané teorie 

vývoje života." 

Alternativní hypotéza H1: "Je rozdíl v názoru dle pohlaví na předložené vybrané teorie 

vývoje života." 

Tabulka 21: Vliv pohlaví na výběr předložených teorií (evoluce přírodním výběrem, kreacionismus a ID). 

  evoluce kreacionismus ID součet 

žena 213 19 47 279 

muž 135 9 32 176 

součet 348 28 79 455 

          

statistika Chí-

kvadrát   0,617 p-hodnota 0,734 

Cramerovo V   0,037     

Výsledek testu: Nezamítáme nulovou hypotézu.   

P-hodnota u této statistické analýzy vyšly 0,734. Tato hodnota je vyšší než 0,05, takže 

na 95% hladině spolehlivosti nezamítáme nulovou hypotézu. Nulovou hypotézu se nám 

nepodařila vyvrátit. 

Vliv stupně studia na názory na předložené teorie vývoje života 

Zde zkoumám vliv stupně studia na názory ohledně předložených teorií vývoje života 

(uvedených v otázce 17). 

Nulová hypotéza H0: "Není rozdíl v názoru dle stupně studia na předložené vybrané teorie 

vývoje života." 

Alternativní hypotéza H1: "Je rozdíl v názoru dle stupně studia na předložené vybrané 

teorie vývoje života." 
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Tabulka 22: Vliv stupně studia na výběr předložených teorií (evoluce přírodním výběrem, kreacionismus a ID). 

  evoluce kreacionismus ID součet 

středoškolský 76 3 18 97 

bakalářský 176 16 32 224 

magisterský 88 6 27 121 

doktorský 9 3 2 14 

součet 349 28 79 456 

          

statistika Chí-

kvadrát   11,197 p-hodnota 0,082 

Cramerovo V   0,111     

Výsledek testu: Nezamítáme nulovou hypotézu.   

U této statistické analýzy vyšla p-hodnota 0,082. Je větší než hraniční hodnota 0,05. Na 

95% hladině spolehlivosti proto nulovou hypotézu nezamítáme. Nepodařilo se nulovou 

hypotézu vyvrátit. 

Vliv příslušnosti k církvi na názory na předložené teorie vývoje života 

Zde zkoumám, zda je rozdíl v názoru na předložené teorie vývoje života na základě 

příslušnosti k církvi či náboženské skupině. V této statistické analýze jsou všichni 

respondenti rozděleni na dvě kategorie "ano" a "ne" jednotlivé církve a náboženské 

skupiny se tudíž neuvažují. 

Nulová hypotéza H0: "Není rozdíl v názoru dle příslušnosti k církvi na předložené vybrané 

teorie vývoje života." 

Alternativní hypotéza H1: "Je rozdíl v názoru dle příslušnosti k církvi na předložené 

vybrané teorie vývoje života." 

Tabulka 23: Vliv příslušnosti k církvi na výběr předložených teorií (evoluce přírodním výběrem, kreacionismus a ID). 

  evoluce kreacionismus ID součet 

ano 10 19 41 70 

ne 339 9 38 386 

součet 349 28 79 456 

          

statistika Chí-

kvadrát   182,481 p-hodnota 0,000 

Cramerovo V   0,633     

Výsledek testu: Zamítáme nulovou hypotézu.   
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Z poslední výsledkové tabulky plyne, že p-hodnota chí-kvadrát testu je 0,000. Nulovou 

hypotézu na 95% hladině spolehlivosti zamítáme. Hodnota Cramerova V zde vyšla druhá 

nejvyšší ze statistických analýz, 0,633 značí středně silnou závislost. 

Vliv náboženského založení na příslušnost k církvi 

V této statistické analýze jsem se rozhodl porovnat kategorii náboženského založení, 

která vznikla jako skóre z otázek zkoumající náboženství proti otázce příslušnosti k církvi. 

Nulová hypotéza H0: "Není rozdíl v náboženském založení respondentů podle příslušnosti 

k církvi." 

Alternativní hypotéza H1: "Je rozdíl v náboženském založení respondentů podle 

příslušnosti k církvi." 

Tabulka 24: Vliv náboženského založení na příslušnost k církvi. 

  ano ne součet 

 
věřící 56 6 62 

 nerozhodnutí 11 50 61 

 nevěřící 3 332 335 

 součet 70 388 458 

         

 statistika Chí-

kvadrát   323,547 p-hodnota 0,000 

Cramerovo V   0,840     

Výsledek testu: Zamítáme nulovou hypotézu.     

Při pohledu do tabulky můžeme na 95% hladině spolehlivosti nulovou hypotézu 

zamítnout. Hodnota Cramerova V je 0,840, což značí silnou sílu závislosti. Můžeme tedy 

říct, že tyto kategorie jsou podobné. Za povšimnutí stojí 6 respondentů, kteří vyšli ve 

výzkumu jako věřící, přesto se nehlásí k církvi, tyto respondenty by se dali dle Halíka 

označit jako něcisti, tedy lidé, kteří v něco věří, ale nejsou členy církví. Zajímavým faktem 

je též, že 3 respondenti ve výzkumu vyšli jako nevěřící, přesto se hlásí k církvi. Zde se 

může jednat například o deklarovanou příslušnost k církvi, například v důsledku křtu, která 

zde nemá vliv na další náboženské směřování těchto lidí. 

Geografická analýza 

Zde uvádím dvě tematické mapy, které jsem vytvořil z dostupných dat výzkumu. Data 

vyplývající z map je třeba brát s rezervou, protože ve všech krajích kromě Středočeského a 

Prahy je málo respondentů a proto nejsou výsledky tolik vypovídající. Počty respondentů 
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dle krajů jsou uvedeny v následující tabulce. Jsou nižší, než celkový počet, protože 17 

respondentů je původem z ciziny. Z nich jsou mezi zastoupenými zeměmi sestupně 

Slovensko, Rusko, Ukrajina, Francie, Bosna a USA. Zbytek respondentů tuto kategorii 

nevyplnil. 

Tabulka 25: Počty respondentů dle jednotlivých krajů ČR 

kraj počet respondentů 

Jihočeský 23 

Jihomoravský 4 

Karlovarský 11 

Královéhradecký 18 

Liberecký 15 

Moravskoslezský 12 

Olomoucký 7 

Pardubický 4 

Plzeňský 19 

Praha 145 

Středočeský 137 

Ústecký 19 

Vysočina 16 

Zlínský 3 

Celá ČR 433 

 

Jak si můžeme povšimnout z tabulky, nejvíce respondentů bylo z Prahy a 

Středočeského kraje. Nejméně naopak ze Zlínského, Jihomoravského a Pardubického kraje 

(jediné kraje, kde je počet respondentů nižší než 10.  
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Obrázek 2 Mapa podílu věřících v jednotlivých krajích ČR 

 

Na této mapě je uveden formou nepravého kartogramu podíl věřících v jednotlivých 

krajích Česka. Největší podíl věřících respondentů má kraj Moravskoslezský a 

Pardubický
26

. Nejnižší kraje Karlovarský, Liberecký, Královéhradecký a Zlínský.  

  

                                                           
26

 Zde se patrně projevil vliv malého počtu respondentů v těchto krajích. 
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Obrázek 3: Zastoupení zastánců předložených teorií v krajích ČR. 

 

V této druhé mapě je metodou kartodiagramu uveden podíl zastoupení jednotlivých 

teorií dle otázky 17. Pokud si prohlédneme kartodiagram Prahy a Středočeského kraje, tak 

zjistíme, že zastoupení jednotlivých teorií je velmi podobné (v důsledku vysokého počtu 

respondentů v těchto krajích). V případě Zlínského kraje mají většinu kreacionisté, to je 

dle mého názoru způsobeno malým počtem respondentů z tohoto kraje. Z Karlovarského 

kraje se tohoto výzkumu účastnili jen evolucionisté. Ve většině krajů převažují 

evolucionisté a na druhém místě je ID. 
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Diskuse 

V této kapitole nejprve uvedu diskusi metodiky. Dále je pak zmíněna diskuse výsledků 

výzkumu, kdy u některých zajímavých faktů, které vyplynuly z dat, se zastavím v příslušné 

podkapitole. Diskusi uzavírá srovnání mého výzkumu s jinými výzkumy. 

Diskuse metodiky 

Dotazník určený k výzkumu, který byl připomínkován školitelkou a kolegy, kteří viděli 

jeho genesi, byl ve formě srozumitelné pro respondenty. Zpětnou vazbu jsem obdržel od 

několika respondentů ústní formou. Většinou dotazník přijali kladně. Komunikace s 

vyučujícími probíhala elektronickou formou. Vyučující geografie (PřF UK) mi vyšli vstříc 

a poskytli mi svůj čas během přednášek. Jako méně vhodný se ukázal termín sběru dat - 

květen, červen 2016. Bylo to v době, kdy většina předmětů měla poslední týdny výuky, 

věřím, že pokud bych žádal o zadávání dotazníků na začátku semestru, bylo by větší 

množství vyučujících ochotno obětovat několik minut výuky. Celkově mě mile překvapila 

návratnost u papírové verze dotazníku, kdy naprostá většina odevzdala dotazník vyplněný 

a kompletní. Zájem respondentů o výzkum mohu doložit též počtem uvedených e-mailů 

níže v tabulce. 

Tabulka 26 Zájem respondentů o výzkum dle uvedení e-mailu. 

  tištěná  v % elektronická v % součet v % 

uveden 50 32,5 94 30,7 144 31,3 

neuveden 104 67,5 212 69,3 316 68,7 

součet 154 100,0 306 100,0 460 100,0 

Přibližně třetina (31,3 %) respondentů uvedla na sebe svůj e-mailový kontakt a přeje si 

zaslat výsledky výzkumu. Z hlediska možných nedostatků dotazníku se ukázalo, že pro 

statistické vyhodnocování je přesnější třístupňová škála u zkoumaných otázek 1-9, 12, 16. 

U otázky 17 bych spojil kategorie kreacionismu, protože v tomto výzkumu si tuto možnost 

vybrali pouze 4 respondenti, což je (0,9 %) Dle mého názoru právě možnost kreacionismu 

mladé Země nejvíce neodpovídá současným poznatkům o historii země a vývoji 

organismů, proto považuji zjištění, že tuto možnost zvolilo tak málo respondentů za dobré. 

Nicméně musíme mít stále na paměti, jaká zde byla cílová skupina. U studentů 

přírodovědného zaměření lze předpokládat větší příklon k vědeckým vysvětlením 

zkoumaného tématu. U většinové, či cílové skupiny respondentů by pravděpodobně měl 

kreacionismus více příznivců. Jako vhodné i pro další výzkum se mi zdá použití obou 
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forem dotazníků, kdy papírový je lepší se svou návratností a elektronická forma je vhodná 

pro oslovení více lidí (též pro geograficky vzdálené oblasti) a menší časovou náročnost pro 

zadávání. 

Diskuse výsledků 

Jak je uvedeno v části metodiky, hlavní výzkumný problém je zjistit: Jak ovlivňuje 

náboženské založení respondentů názory na vybrané teorie vzniku a vývoje života. V 

tomto případě zastoupenými teorií evoluce přírodním výběrem, kreacionismem, a 

Inteligentním designem.  

Tabulka 27: Přehled nulových hypotéz, jejich ne/zamítnutí a p-hodnot. 

nulová hypotéza p-hodnota ne/zamítnuto 

Není rozdíl ve vnímání podloženosti evoluce přírodním výběrem v 

závislosti na náboženském založení. 0,647 nezamítnuto 

Není rozdíl v tom, zda jsou teorie postulující nadpřirozeného činitele 

lepší ve vysvětlení vývoje organismů na Zemi než evoluce přírodním 

výběrem v závislosti na náboženském založení. 0,000 zamítnuto 

Není rozdíl v názoru na to, zda Bůh stvořil veškeré organismy na Zemi 

v závislosti na náboženském založení. 0,000 zamítnuto 

Není rozdíl ve vnímání kreacionismu staré Země v závislosti na 

náboženském založení. 0,000 zamítnuto 

Není rozdíl ve vnímání evoluce přírodním výběrem (bez účasti Boha) v 

závislosti na náboženském založení. 0,000 zamítnuto 

Není rozdíl v názoru na kreacionismus mladé Země v závislosti na 

náboženském založení. 0,000 zamítnuto 

Není rozdíl v názoru na absenci evoluce v závislosti na náboženském 

založení" 0,001 zamítnuto 

Není rozdíl v názoru na to, zda se mohli dinosauři potkat s moderními 

lidmi v závislosti na náboženském založení. 0,008 zamítnuto 

Není rozdíl v názoru na to, zda je teorie evoluce přírodním výběrem 

schopna uspokojivě vysvětlit vývoj složitějších forem života v 

závislosti na náboženském založení. 0,000 zamítnuto 

Není rozdíl názoru na to, zda je evoluce přírodním výběrem nepravdivá 

na základě svatých knih v závislosti na náboženském založení. 0,000 zamítnuto 

Není rozdíl ve vnímání rozporu křesťanství a teorie evoluce přírodním 

výběrem v závislosti na náboženském založení. 0,000 zamítnuto 

Není rozdíl v příklonu k vybraným teoriím vývoje života v závislosti 

na náboženském založení. 0,000 zamítnuto 

Není rozdíl v názoru dle pohlaví na předložené vybrané teorie vývoje 

života. 0,734 nezamítnuto 

Není rozdíl v názoru dle stupně studia na předložené vybrané teorie 

vývoje života. 0,082 nezamítnuto 
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Není rozdíl v názoru dle příslušnosti k církvi na předložené vybrané 

teorie vývoje života. 0,000 zamítnuto 

Pokud se podíváme na výsledky statistických testů v předchozí kapitole, můžeme říci, 

že většina testovaných nulových hypotéz byla zamítnuta, jak plyne z uvedené tabulky. V 

příloze je uvedená souhrnná tabulka, ve které je použito jiné členění do skupin dle 

náboženského založení. Tyto testy vyšly z hlediska ne/zamítání hypotéz shodně s tímto 

hlavním výzkumem.  

Jedinou výjimkou v testování vlivu náboženského založení respondentů na předložená 

tvrzení o vybraných teoriích vzniku a vývoje života (otázky 1–9, 12, 16) byla testová 

analýza první otázky, kdy p-hodnota chí kvadrát testu byla 0,647. U této otázky se mi 

nepodařilo nulovou hypotézu vyvrátit. Zajímavé je, že 12,8 % (13,1 % celkově) 

respondentů z kategorie nevěřící souhlasí, že evoluce přírodním výběrem není podložená 

vědecká teorie. Může to být tím, že je v otázce uveden zápor, který si respondenti 

neuvědomili, či tuto teorii skutečně nepovažují za podloženou důkazy jako přibližně 11 % 

respondentů ve výzkumu (Moore and Cotner, 2009) 

U druhé otázky, kde jsem zkoumal rozdíl v názoru na to, zda jsou ve svém vysvětlení 

lepší teorie postulující nadpřirozeného činitele než evoluce přírodním výběrem, vyšla 

statistika chí-kvadrát průkazně, tedy p-hodnota byla nižší než 0,05 v tomto případě 0,000. 

Při pohledu na sílu závislosti můžeme říci, že závislost byla nízká. Kromě toho, že 

závislost byla statisticky prokázána, při pohledu do popisných statistik k této otázce lze 

vypozorovat, že přibližně 37 % věřících souhlasilo s tímto tvrzením oproti pouhým 5 % 

nevěřících a 16 % nerozhodnutých. Z uvedeného plyne, že s vzrůstající religiozitou stoupá 

příklon k teoriím (představám) s nadpřirozeným činitelem. 

Třetí otázka zkoumající názor respondentů na vznik organismů Bohem vyšla tak, že 

zamítáme nulovou hypotézu. Zajímavé je, že vzhledem k této práci zde vyšla jedna z 

nejvyšších hodnot síly závislosti (0,548), tedy středně silná závislost. Pokud se podíváme 

na četnost odpovědí, tak souhlasně se k tomuto tvrzení vyjádřilo 72 % věřících, 20 % bylo 

nerozhodnutých a 1 % nevěřících. U tohoto 1 % nevěřících (3 respondenti) se může jednat 

o statistickou chybu, či tito jedinci souhlasí se stvořením, avšak přesto sami sebe pokládají 

za nevěřící. 

U otázky 4, 5, 6, které zkoumaly názory na tvrzení kreacionismu staré a mladé Země a 

evoluce bez účasti Boha, vždy vyšel test signifikantně. U všech tří otázek byla p-hodnota 
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chí-kvadrát testu 0,000, takže všechny tři nulové hypotézy byly zamítnuty. Můžeme tedy 

říci, že ve všech třech případech je rozdíl ve vnímání těchto teorií na základě 

náboženského vnímání. Při pohledu na jednotlivé otázky je možné si povšimnout, že s 

otázkou 5 (evoluce bez účasti Boha) souhlasilo 8,1 % (5 respondentů) věřících oproti 

89,0 % nevěřících. S otázkou zkoumající souhlas s kreacionismem mladé Země souhlasilo 

11 respondentů (9 z kategorie věřících a 2 nevěřící). Celkem se jedná o 2,4 % respondentů. 

Vysvětlení dvou nevěřících respondentů souhlasící s touto otázkou je dle mého názoru 

podobné jako u otázky 3. 

 Otázka 7, která předkládala tvrzení absence evoluce, vyšla také statisticky průkazně 

(p-hodnota 0,001). Nulovou hypotézu jsme opět zamítli. Tato otázka měla nejnižší počet 

respondentů, kteří s ní souhlasili. Celkem se jednalo o šest respondentů (1,3 %). Je 

potěšující, že 96,9 % respondentů nesouhlasí se stvořením organismů v dnešní podobě. 

Pokud bychom volněji interpretovali tuto otázku, lze říci, že téměř 97 % respondentů si 

myslí, že evoluce organismů jako proces je zřejmá. 

U otázky 8, zkoumající názor na existenci období v historii Země, kdy se mohli potkat 

dinosauři s moderními lidmi, vyšla statistika tak, že zamítáme nulovou hypotézu. Opět je 

zde rozdíl ve vnímání těchto otázek respondenty na základě jejich náboženského 

přesvědčení. Tuto otázku jsem do výzkumu zařadil, abych zjistil, kolik respondentů se k 

tezi uvedené v otázce hlásí. Celkem je to 7,9 % respondentů. Kromě přímého souhlasu s 

tímto tvrzením někteří respondenti nemuseli znát, kdy vyhynuli druhohorní dinosauři a v 

jaké době se vyvinuli moderní lidé. 

U statistické analýzy u otázky 9, která zkoumala to, zda si respondenti myslí, že 

evoluce přírodním výběrem je schopna vysvětlit vývoj vyšších forem života, došlo opět k 

zamítnutí nulové hypotézy a byl zde prokazatelný vliv na základě náboženského založení. 

S touto otázkou souhlasí 48,4 % věřících respondentů. Je potěšující, že téměř polovina 

věřících souhlasí s evolucí. Ale při porovnání s otázkou 17, kde si respondenti měli vybrat 

teorii, kterou považují za pravdivou, se k evoluci přírodním výběrem připojilo jen 6 

respondentů (9,7 % věřících respondentů). Myslím si na základě tohoto porovnání, že 

evoluce přírodním výběrem je pro věřící respondenty akceptovatelná, nicméně v porovnání 

s kreacionismem a ID se přiklánějí k těmto teoriím, které jim připadají pravdivější a 

zahrnují Boha. 
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U otázky 12, která zkoumala názor respondentů na to, jestli je evoluce přírodním 

výběrem nepravdivá na základě svatých knih, došlo opět k zamítnutí nulové hypotézy. 

Zajímavým faktem je, že s tímto tvrzením souhlasí i 2 (0,6 %) respondenti z kategorie 

nevěřících. Může se jednat o respondenty, kteří si nepřečetli pozorně zadání. S tímto 

tvrzením souhlasilo 9,7 % věřících respondentů a celkově 2,2 % respondentů. Nesouhlasilo 

79% věřících respondentů. Tato otázka dle Šorgo et al., 2014 má odhalovat ortodoxní 

věřící. V tomto výzkumu je takovýchto věřících 9,7 % a 1,3 % celku.
27

 V Šorgově 

výzkumu to bylo v Česku 5,4 % věřících.
28

 

Otázka 16 se zabývala vnímáním rozporu mezi křesťanstvím a evolucí přírodním 

výběrem. Statisticky je rozdíl průkazný, p-hodnota vyšla 0,000. Z popisných statistik je 

zajímavé, že rozpor mezi křesťanstvím a evolucí přírodním výběrem vnímají spíše nevěřící 

(39 %), oproti 11 % věřících respondentů. To ukazuje, že většina věřících respondentů 

nevnímá, že by zde byl rozpor a tedy, že křesťanská víra a evoluce se nemusí vylučovat. 

Tyto výsledky ukazují, že věřící většinově (75,8 %) nevidí zjevný rozpor mezi evolucí 

přírodním výběrem a křesťanstvím. Rozpor nevidí též současný papež František, který 

nicméně nezříká Boha v procesu evoluce.
29

 

Pokud se podíváme na vliv náboženského založení na otázku 17, zjistíme, že rozdíl ve 

vnímání je statisticky prokázán (p-hodnota 0,000). Síla závislosti zde vyšla středně silná. K 

evoluci přírodním výběrem se přiklání 10 % věřících, 52 % nerozhodnutých a 77 % 

nevěřících. Ke kreacionismu se přiklání 29% věřících, 15 % nerozhodnutých a 0,3 % 

nevěřících. Z teorií postulujících nadpřirozeného činitele se respondenti (79 respondentů 

oproti 28 respondentům) spíše přikláněli k ID. ID zvolilo 61 % věřících, 33 % 

nerozhodnutých a 6 % nevěřících. Dle mého názoru těchto 22 respondentů klonících se k 

ID spatřuje určité nedokonalosti teorii evoluce přírodním výběrem.
30

 Nicméně z výše 

uvedeného
31

 můžeme konstatovat, že příklon ke kreacionismu a ID je z náboženských 

důvodů, což tvrdí i Coyne, 2012. Zároveň z četností odpovědí můžeme vysledovat, že i 

mezi českými studenty převažuje dnes "modernější" ID nad kreacionismem. Stejný trend je 

pozorovatelný i v USA (Coyne, 2012). 

                                                           
27

 Na tuto otázku odpověděli 4 respondenti kladně z kategorie nerozhodnutí a nevěřící (po dvou z obou 

kategorií). 
28

 Více viz následující podkapitola. 
29

 Viz literární přehled podkapitola: Postoj římskokatolické církve k evoluci. 
30

 Myslím si, že tito respondenti si určitý znak či jev v evoluci nedokážou představit, že by vznikl čistě 

evoluční cestou. 
31

 90,3 % věřících respondentů se hlásilo ke kreacionismu a ID. 
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Znalost tohoto jevu nám může pomoci například v koncipování výuky evoluční 

biologie na školách. Dle mého názoru je vhodné vyučovat evoluční teorii a zároveň ji 

srovnávat s kreacionismem a ID. Při srovnávání je vhodné poukázat na úskalí 

kreacionismu a ID, které nejsou testovatelné a neobstojí ve vědeckém srovnání s evolucí 

přírodním výběrem. Myslím si, že zajímavým zjištěním výzkumu je i to, že věřící spíše 

nevnímají rozpor mezi evolucí a křesťanstvím. Tím se staví do pozice podobné JP II, který 

řekl "Evoluce je více než hypotéza" (JP II, 1996). Takže i přes to, že většina věřících volila 

Inteligentní design, není zde u věřících vnímání rozporu evoluce a křesťanství. Dle mého 

názoru je tedy možné, aby učitelé biologie přesvědčili své studenty o správnosti a 

podloženosti evoluční teorie. Pokud se to učitelům podaří, nemusí být problém s přijetím 

evoluce i věřícími studenty, což v některých zemích světa problém je. 

Vliv stupně studia a pohlaví respondentů na výběr evoluce, kreacionismu a ID nebyl 

statisticky průkazný. P-hodnoty vyšly 0,734 a 0,082. Nulové hypotézy jsme tudíž nezamítli 

a neprokázal se vliv stupně studia a pohlaví na výběr teorií. Pro srovnání jsem vypočítal 

průměrnou hodnotu náboženského skóre. Celkově se liší jen velmi nepatrně (muži 3,93 a 

ženy 4,06), ženy v tomto výzkumu jsou o málo blíže nevěřícímu konci této škály. V 

celkové populaci jsou spíše ženy více věřící, než muži (Hamplová, 2011). 

V poslední zkoumané statistice se zkoumal vliv příslušnosti k církvi na výběr teorií. P-

hodnota vyšla 0,000, takže nulovou hypotézu jsme mohli zamítnout. Cramerovo V zde 

vyšlo 0,633, což značí střední sílu závislosti. Nicméně musíme dodat, že se jedná o 

nejsilnější sílu závislosti v této práci. Tato statistika vychází signifikantně jako použití 

otázek zkoumající náboženské založení. 

Z popisné statistiky lze vyčíst, že celkový počet respondentů, kteří zvolili evoluci, je 

349, kreacionismus 28 a ID 79. Tento počet je vcelku příznivý v porovnání s jinými 

studiemi například (Gallup, 2016), (Eder et al., 2011).  

Zhodnocený vybraných výsledků 

Celkově si myslím, že výsledky výzkumu se daly očekávat a tedy, že vliv 

náboženského založení respondentů na názory na evoluci přírodním výběrem, 

kreacionismus a ID je patrný. Překvapilo mě, že velmi málo respondentů zvolilo u otázky 

17 kreacionismus mladé Země. Dle mého názoru je to tím, jaká cílová skupina byla do 

tohoto výzkumu vybrána. V případě většinové populace či studentů napříč obory bych 



66 
 

 
 

očekával větší příklon k nevědeckým představám
32

. Domnívám se, že zajímavé je též 

srovnání četnosti odpovědí věřících na otázku 1 a 5, kdy 66,2 % věřících nesouhlasí s 

tvrzením, že evoluce přírodním výběrem není podložená vědecká teorie. Vnímají tedy, že 

evoluce je podložena důkazy podporující její platnost. Pokud se ovšem ptáme na evoluci 

lidských bytostí z méně vyspělých forem života bez účasti Boha (jak předpokládá evoluce 

přírodním výběrem i další vědecké evoluční teorie), tak s tímto tvrzením souhlasí pouze 

8,1 % věřících. Myslím si, že někteří věřící v tomto výzkumu nemají ve skutečnosti s 

evolucí přírodním výběrem problém, nicméně pokud se jich zeptáte explicitně na evoluci 

bez účasti Boha tak s ní nesouhlasí. To vyplyne při srovnání uvedeného s otázkou 4 

(evoluce člověka s účastí Boha), kdy s touto odpovědí souhlasí 64,5 % věřících 

respondentů. Většina věřících tedy v evolučním procesu lidských bytostí předpokládá 

zásahy Boha. Zároveň pokud si věřící mohou vybrat alternativu k evoluci přírodním 

výběrem (tak jak je uvedeno v otázce 17), tak jí dá přednost 90 % věřících respondentů a 

48,3 % nerozhodnutých
33

. 

Z hlediska podílu věřících se ve sčítání lidu 2011 přihlásilo k církvi 14 % obyvatel, v 

této studii to je 15,3 %, což je jen nepatrný rozdíl. 

Porovnání s dalšími studiemi 

Pokud porovnáme výsledky se studií Šorga et al, tak v případě Šorgovy studie bylo u 

českých studentů procento věřících 17 % v této práci 14 %. V jeho výzkumu se 

náboženské založení zkoumalo souhlasem s výrokem "pokládám se za věřící osobu". Je to 

tedy podobné jako otázka 10 v tomto výzkumu. V případě tohoto výzkumu s otázkou 10 

výrazně souhlasilo 17% respondentů, avšak u mého výzkumu tato otázka byla pouze 

součástí souboru náboženských otázek a nepoužívala se samostatně k vyhodnocování. U 

otázky 12, která byla převzata z této studie, je obdobné procento kladných odpovědí 

(Šorgo: 5,4% , tato práce: 2,2 %). S autory studie se můžeme shodnout, že nábožnost 

nezbytně neznamená odmítání evoluce, ale většina nulových hypotéz, které zkoumaly vliv 

náboženství na teorie vzniku a vývoje života, v této práci byla zamítnuta. Takže stejně jako 

ve studii Šorga et al se podařilo zjistit, že náboženské založení studentů má vliv na názory 

vzniku a vývoje živých soustav (Šorgo et al., 2014). 

                                                           
32

 Myslím tím kreacionismus a ID 
33

 Pro srovnání k alternativním teoriím se hlásí pouze 6,6 % nevěřících (až na jednoho všichni k ID). 
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V porovnání s Millerovou studií, kde přijímání evoluce v jeho výzkumu dosahovalo pro 

Česko 65 %, u této práce je to větší podíl, a sice 77 %. Rozdíl může být ve skupině 

respondentů, kdy v této práci to byli středoškoláci a vysokoškoláci se zájmem o přírodní 

vědy (Miller et al., 2006). 

Podle výzkumu ve Velké Británii v roce 2006, 12 % studentů se přiklání ke 

kreacionismu a 19 % upřednostňuje ID (Cornish-Bowden and Cardenas, 2007). V tomto 

výzkumu na českých studentech vyšlo 6 % příklon ke kreacionismu a 17 % se přiklání k 

ID. Rozdíl je také ve vzorku studentů, kdy ve studii z Velké Británie není specifikováno, o 

jaké studenty jde. 

V Ederově studii (2011) z Rakouska na středních školách, s evolucí souhlasilo 51 % 

studentů (v této studii dle otázky 17 se k evoluci hlásilo 76,5 % respondentů), s 

kreacionismem souhlasilo 28 % studentů (6,1%) a ID 34 % studentů (zde 17,3 %).
34

 V této 

studii souhlasila více než polovina studentů s tvrzením "věřím v Boha"
35

. Pokud bychom 

volněji interpretovali otázku 10 (Považuji se za věřící osobu) lze tento výsledek porovnat. 

U tohoto výzkumu je to 24% respondentů. Celkově nízký počet věřících v této studii 

přisuzuji za prvé cílové skupině respondentů a za druhé obecně nízkému počtu věřících lidí 

v Česku.  

  

                                                           
34

 U Ederova výzkumu se jednalo o 3 samostatné otázky, kde respondenti vyjadřovali souhlas, proto součet 

procent není 100 %. 
35

 I believe in God 
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Závěr 

Ve své práci jsem se zabýval vlivem náboženského založení studentů středních a 

vysokých škol. Celkově dotazník vyplnilo 459 studentů středních a vysokých škol. Ke 

statistickému zhodnocení bylo použito 458 dotazníků, jeden byl vyřazen z důvodu 

nekompletnosti, nepoužitelné pro výzkum. Několik dalších dotazníků nemělo vyplněno 

některou z otázek, proto se celkový součet u jednotlivých statistických analýz mírně liší. 

Na začátku své práce jsem uvedl, že cílem práce je zjistit, jak ovlivňuje náboženské 

založení respondentů jejich názory na evoluci přírodním výběrem, kreacionismus a 

Inteligentní design. Jak plyne z výsledků, celkově jsem provedl 15 statistických analýz, 

které se týkaly různých tvrzení o evoluci, kreacionismu a ID. Z těchto 15 analýz statisticky 

signifikantně vyšlo 12. Signifikantní rozdíly nebyly ve vlivu pohlaví a stupně studia na 

výběr předložených teorií a náboženského založení respondentů na podloženost evoluce 

přírodním výběrem. A též signifikantní nebyla otázka vlivu náboženského založení na 

tvrzení, že evoluce přírodním výběrem není podložená vědecká teorie. Myslím si, že z 

uvedeného je patrný vliv náboženského založení na vnímání evoluce přírodním výběrem, 

kreacionismus a Inteligentní design. 

Z 12 signifikantních analýz bych vyzdvihl tu, která zkoumala vliv náboženského 

založení na výběr předložených teorií (otázka 17). Tato statistická analýza vykázala druhou 

nejvyšší sílu závislosti z testovaných hypotéz (0,507-středně silná závislost). Tedy při 

konkrétním výběru z předložených teorií se nevěřící spíše přikláněli k evoluci přírodním 

výběrem (93,4 % nevěřících), zatímco věřící spíše k ID případně kreacionismu (90 % 

věřících). Naopak signifikantní a s největší silou závislosti v této práci se ukázal vliv 

příslušnosti k církvi na výběr předložených teorií. Myslím, že na vzorku středoškolských a 

vysokoškolských studentů se mi podařilo prokázat vliv náboženského založení na vybrané 

teorie vzniku a vývoje života. 
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Tabulka použití jiných náboženských kategorií 

Tabulka testů za použití souboru náboženských otázek (10,11,13-15) při použití pouze dvou kategorií (věřící a nevěřící) a použití otázky příslušnosti k církvi k 

vyhodnocení zkoumaných otázek.  

  věřící/nevěřící příslušnost k církvi původní výzkum 

  stat. Chí-kvadrát p-hodnota Cramerovo V stat. Chí-kvadrát p-hodnota Cramerovo V stat. Chí-kvadrát p-hodnota Cramerovo V 

otázka 1 2,260 0,323 0,070 5,946 0,510 0,114 2,488 0,647 0,052 

otázka 2 58,242 0,000 0,357 70,169 0,000 0,392 79,629 0,000 0,295 

otázka 3 240,185 0,000 0,724 200,047 0,000 0,661 275,451 0,000 0,548 

otázka 4 185,533 0,000 0,637 148,323 0,000 0,570 206,099 0,000 0,475 

otázka 5 196,988 0,000 0,656 196,988 0,000 0,656 248,574 0,000 0,521 

otázka 6 47,263 0,000 0,322 57,080 0,000 0,354 65,316 0,000 0,268 

otázka 7 12,456 0,002 0,165 15,695 0,000 0,185 19,059 0,001 0,114 

otázka 8 10,534 0,005 0,152 7,861 0,020 0,131 13,756 0,008 0,123 

otázka 9 32,793 0,000 0,268 32,793 0,000 0,268 33,971 0,000 0,193 

otázka 12 22,954 0,000 0,224 40,666 0,000 0,298 29,738 0,000 0,180 

otázka 16 55,580 0,000 0,348 25,599 0,000 0,236 61,19 0,000 0,258 

otázka 17 214,232 0,000 0,685 182,481 0,000 0,633 234,169 0,000 0,507 

 

V tabulce jsou uvedeny příslušné hodnoty. P-hodnota u všech testů vyšla v porovnání s původním výzkumem tak, že se nulové hypotézy 

zamítaly u stejných testovacích statistik. 
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Tabulka výzkumu (Moore and Cotner, 2009) 

 

 


