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Anotace

Téma této bakalářské práce se věnuje názorům kreacionistů a jejich odpůrců 

evolucionistů na vznik Země a života na ní. Ve své práci se budu zabývat především 

argumenty jedné z nejvlivnějších osobností evoluční biologie posledních let,  nositele 

Nobelovy  ceny,  Richarda  Dawkinse.  Klíčové  pro  mne  bude  sledovat  a  hodnotit 

agrumenty kreacionistických představitelů, kterými se snaží vyvracet důkazy o evoluci, 

a naopak, jak se s těmito kreacionistickými argumenty dokáže vyrovnat evolucionista 

Dawkins. Zároveň se také zaměřím na historii  různých teorií  o vzniku života, ať již 

z pohledu kreacionistického tak i evolucionistického.

Klíčová slova

Evoluce,  evolucionismus,  kreacionismus,  Dawkins,  Darwin,  darwinismus, 

esencialismus, teleologie, věda a víra, existence Boha
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Annotation

The thesis of this bachelor work is focused on ideas of creationists and their 

opponents - evolutionists on the origins of the Earth and life on it. I will be concerned 

mostly with arguments of Richard Dawkins, one of the most influential personalities of 

the last years in evolutionary biology and the Nobel Prize winner. For me, it will be 

crucial to follow and judge the arguments of creationists by which they tries to disprove 

the evolution. On the other hand, I will focus on the evolutionist Dawkins’ way to deal 

with creationist arguments. Last but not least, I will occupy with the history of different 

theories of the origins of life on Earth from both creationist and evolutionist point of 

view.

Keywords

Evolution,  evolutionism,  creationism,  Dawkins,  Darwin,  Darwinism,  essentialism, 

teleology, science and faith, existence of God
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Úvod

Když jsem přemýšlela, jaké téma bakalářské práce si zvolit, bylo pro mne velmi 

důležité, aby se týkalo všech lidí, mělo dlouhou historii, ale zároveň bylo stále aktuální 

a zajímavé. Myslím si, že téma zabývající se vznikem života a našeho světa, by mělo 

být zajímavým pro každého člověka. Všichni máme zajisté svůj názor na toto téma a je 

samozřejmé, že se nad ním si každý alespoň občas pozastaví a zamyslí. Každý se již 

někdy dostal  do  situace  či  debaty,  ze  které  si  v  sobě  odnášel  smíšené  pocity  plné 

pochybností, zda je právě jeho názor na vznik života a celku světa vůbec tím správným. 

Byla bych ráda, kdyby se jedním z cílů této bakalářské práce stalo také to, že člověk, 

který ji bude číst, si rozšíří obzory o tomto tématu a možná také trochu zapochybuje 

o tom, zda právě on zastává ten správný názor. A hlavně popřemýšlí nad tím, proč tomu 

tak je.

V  této  bakalářské  práci  se  budu  zabývat  nejen  argumenty  radikálního 

evolucionisty Richarda Dawkinse proti kreacionismu, které shrnuje především ve svém 

díle Boží blud. Rovněž se také zaměřím na evolucionismus a kreacionismus jako celek. 

Na počátku těchto dvou protichůdných teorií, které jsou zabudovány hluboko v nitru 

filosofie, jsou právě jedny z ústředích myšlenek. Představy o vzniku světa a života na 

něm jsou patrné již ve starém Řecku a není na tom nic divného, vždyť člověk je bytostí 

obdařenou rozumem a kde jinde rozum použít než v otázkách o počátcích života a světa 

vůbec? Ptaní se po počátku je jednou z nejstarších otázek na světě, tato otázka stála jak 

u vzniku filosofie, tak také u vzniku náboženství či vědy. A přetrvává dodnes, vědci 

neustále zkoumají a objevují nové okolnosti a detaily. 

Přestože  již  uplynulo  více  jak  150  let  od  vydání  díla  Charlese  Darwina 

O původu druhů přirozeným výběrem, které velmi otřáslo základy o smýšlení o počátku 

života,  stále  přetrvávají  spory  mezi  křesťanskými  mysliteli  a  vědci  (biologi).  Je 

pravdou,  že  již  od  svého  "vzniku"  byla  evoluční  teorie  pochopena  jako  jakýsi 

nepřátelský, ohrožující a konkurenční názor vymezující se vůči křesťanství. Dnes se již 

mluví o určité syntéze Darwinovy evoluční teorie a kreacionistické představy na vznik 

8



Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci

života, po bližším zkoumání a hlubším ponoření se do této problematiky jsem si ovšem 

nemohla nevšimnout, že spory přetrvávají i nadále. 

V této práci se snažím poukázat i na důkazy, které jedince ovlivňují k přiklonění 

se k té či oné teorii. Ústřední postavou, která mi v této práci byla hlavním tlumočníkem 

evolucionistických  myšlenek  založených  na  Darwinově  evoluční  teorii,  je  Richard 

Dawkins. Právě Dawkins se ve své knize Boží blud snaží ukázat, že náboženský výklad 

světa je nesmyslný a působení náboženství ve světě se může stát také nebezpečným. 

Kreacionisté mu na to vrací úder svými argumenty.
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1 Richard Dawkins1

Clinton  Richard  Dawkins  (*1941)  je  v  posledních  letech  jednou 

z nejvýraznějších osobností evoluční biologie. Upozorňuje na sebe nejen svými účastmi 

na disputacích s věřícími, ale hlavně jako autor knih, z nichž některé se staly bestsellery. 

Dawkins se díky svým knihám stal popularizátorem vědy a získal si tak pozornost nejen 

veřejnosti, ale také médií. Tento přední britský evoluční biolog, se zabývá především 

vztahem filosofie a vědy.  Patří  mezi  hlavní  představitele  neodarwinismu a je žákem 

nositele Nobelovy ceny za etologii Niko Tinbergena. Momentálně působí jako profesor 

na  katedře  zoologie  na  Oxfordské  univerzitě  a  také  jako  odborný  asistent  na  New 

College.  Dawkins  patří  mezi  hlavní  představitele  neodarwinismu.  Ve  svých  dílech 

s oblibou  řeší  otázku  vědy  a  víry.  Tento  vědec  je  velice  zanícený  v  prosazování 

vědeckých teorií podporující biologickou evoluci a často se snaží dokazovat iracionalitu 

náboženství  a někdy  také  špatný  vliv  víry  na  společnost.  Dawkinsovi  názory  vůči 

náboženství jsou chvílemi velice kontroverzní a věřícím se tak snaží ukázat, že i bez 

víry v Boha lze žít  plnohodnotný, mravný a šťastný život.  Avšak někdy se bohužel 

dopouští až jakéhosi zesměšňování náboženství, které podle mého názoru není vhodné. 

Mnohem efektivnější při upřednostňování vědy před vírou se mi zdá používání pádných 

argumentů. Mezi Dawkinsovy vydané knihy patří například Sobecký gen (The Selfish 

Gene),  Slepý  hodinář  (The  Blind  Watchmaker)  nebo  kniha  Boží  blud  (The  God 

Delusion).

1 Richard  Dawkins.  In:  Wikipedia:  the  free  encyclopedia [online].  San  Francisco  (CA):  Wikimedia 
Foundation, 2001- [cit. 2014-04-24]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins 
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2 Historie a vzestup evolucionismu

Každému  se  jistě  při  myšlence  na  evoluci  okamžitě  vybaví  jméno  Charles 

Darwin. Ovšem již dávno před Darwinem vznikala řada praevolučních domněnek, nebo 

alespoň mýtů, ve kterých již lze najít jistou podobnost s evoluční teorií. Tyto teorie jsou 

mnohdy staré i několik tisíc let.  Již od počátku věků byli lidé velice zvídavými tvory 

a tak se není třeba divit tomu, že se všemožně snažili vysvětlovat neznámé a záhadné 

děje. K tomu jim sloužily nejrůznější báje a mýty. V těchto mýtech se bytí ukazovalo 

jako jasně dané a o světu se vyprávělo, že byl vždy takový, jaký je dnes. O stvoření 

člověka se šířilo mnoho různých příběhů. Odpovědi na otázky o stvoření světa a také 

o stvoření samotného člověka později začali hledat a nalézat také samotní filosofové, 

podle kterých lze svět rozčlenit do tří kategorií: 1) nekonečně trvající svět,2) krátkodobý 

stálý svět a 3) vyvíjející se svět.

Například starořecký filosof Aristoteles byl zastáncem názoru, že svět zde byl 

vždy takový jako je dnes a nikdy se neměnil a pokud ano, tak pouze v určitých cyklech, 

kterými  se  opět  vrátil  do  své  původní  podoby.  Tento  názor  je  názorem nekonečně 

trvajícího světa. 

2.1 Biblická představa o stvoření

Podle Bible, tedy křesťanského názoru, který platil ve středověku a převládl až 

do první poloviny 19. století, celý svět včetně lidského druhu stvořila nejvyšší bytost, 

všemohoucí Bůh. Toto stvoření světa a posléze také stvoření člověka je vylíčeno ve 

dvou příbězích v knize Genesis, která je svatým písmem jak pro židy, křesťany a také 

pro muslimy. V Bibli je vznik světa, stejně tak jako vznik samotného člověka pochopen 

jako  stvoření  slovem,  což  je  velice  unikátní.  Například  v  antice  se  spíše  objevují 

koncepty  vzniku  světa  a  života  na  něm vynořením,  výrobou,  bojem  nebo  jakýmsi 

prvotním uspořádáním. Ale vraťme se ke konceptu vzniku světa a života, jak je popsán 

v Bibli.  První  kapilola  knihy Genesis  vypráví  mladší  podání  o  stvoření  světa.  Toto 
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stvoření je známé jako stvoření světa v šesti dnech. Nejprve od sebe Bůh oddělil světlo 

a tmu, poté oddělil nebeskou a pozemskou sféru, tak došlo ke vzniku zěmě a nebe. 

Následovalo rozdělení vod a souše, ze země začaly vyrůstat první rostliny. Dále Bůh 

stvořil nebeská tělesa, mořské a létající živočichy, následně dal Bůh povel, aby země 

vydala savce. A jako poslední stvořil Bůh člověka k obrazu božímu. Sedmý den Bůh 

odpočíval. Podle této kapitoly byli lidé stvořeni každý zvlášť a podle podoby samotného 

Boha.  Pokud  budeme  tento  příběh  chápat  doslovně,  staví  se  proti  možnosti  vývoje 

jednoho druhu v jiný. Druhá kapitola nabízí starší, alternativní příběh stvoření. Bůh zde 

tvoří Adama a Evu z Adamova žebra přímo do podoby muže a ženy. Podle biblického 

názoru je svět světem krátkodobým a stálým. 

Podle této teorie smýšlejí kreacionisté, kteří jsou toho přesvědčení, že náš vesmír 

a všechny živé organismy byly stvořeny Bohem před zhruba 6 tisíci lety a to již v té  

podobě,  jakou  mají  dnes.  S takovýmto  výkladem  o vzniku  světa  a  života  přišel 

v 17. století  anglikánský arcibiskup James Ussher  z Dublinu.  Tento  arcibiskup podle 

různých nápověd a znaků obsažených v Bibli určil rok stvoření světa na 4004 př. n. l. 

Tato teorie byla otištěna v autorizované verzi Bible, tzv. Bibli krále Jakuba, tudíž se 

v 18.  a  19.  století  stala  jakýmsi  slovem božím.  Kreacionistická teorie  dále  tvrdí,  že 

živočišné druhy se dále nevyvíjejí a ani nevymírají. Bůh je dle jejich názoru dokonalý 

a moudrý, tudíž již celý svět stvořil dokonalý a není třeba v něm provádět jakékoliv 

úpravy.  Kreacionisté  zavrhují  jakoukoliv  evoluční  teorii,  tvrdí  totiž,  že  důkazy 

potvrzující evoluci jsou nedostačující. Také dnešní kreacionisté evoluční teorii částečně 

nebo  zcela  úplně  odmítají.  Existuje  řada  různých  forem  kreacionismu,  od  úplného 

odmítání jakéhokoliv vývoje v přírodě až po víru, že Stvořitel do přírody zasáhl pouze 

jednou a to, když vytvořil přírodní zákony. Podle těchto přírodních zákonů se již svět 

sám  vyvíjí  přesně  tak,  jak  to  uvádí  Darwinovská  evoluční  teorie.  Mezi  stoupence 

kreacionismu v České Republice patří  například profesor Emil Paleček, profesor Jíří 

Vácha, Pavel Kábrt a další. 

12



Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci

2.2 Antická představa o stvoření

Bible  nikdy  nebyla  považována  za  vědecký  text,  ale  pouze  za  Bohem 

inspirované dílo s duchovními výrazy, z nichž některé byly pouze alegorické. Ale věda 

založená  na  racionálním  vysvětlení  se  objevuje  již  ve  starověké  přírodní  filosofii 

přibližně  500 let  před Kristem.  Také staří  Řekové si  zajisté  vykládali  přírodní  jevy 

pomocí nejrůznějších náboženských či  mystických vysvětlení.  Ovšem vyskytovali  se 

mezi  nimi  také  tací  filosofové,  kteří  se  tyto  přírodní  jevy  snažili  vysvětlovat 

materialistickým  přístupem  k  přírodě.  Příkladem  mohou  být  řečtí  atomisté,  podle 

kterých neexistuje nic víc než jen pouhá fyzická hmota v chaotickém pohybu. Již tito 

filosofové se pokoušeli o vysvětlení stvoření světa i stvoření člověka myšlenkami jakési 

biologické  evoluce,  aby  popřeli  nutnost  jediného  stvořitele.  První  explicitně 

formulovanou ideu evoluce najdeme již v 6. století před naším letopočtem u jednoho ze 

Sedmi mudrců filosofa Anaximandra z Milétu.  Anaximandros tvrdil,  že Oheň neboli 

Slunce vypařuje ze Země vlhkost a zbytkem původní vlhkosti je moře, které je také 

původem života. Podle Anaximandra život vznikl v moři a později vystoupil z moře na 

souš. Již Anaximandros byl přesvědčen o tom, že se člověk vyvinul z nižších druhů.

 

A 27 /2  =  Alexandros Afrodisiady, In Meteorologica 67,3–11 

 

Někteří z nich totiž říkají,  že moře je zbytkem prvotní vlhkosti.  Neboť oblast,  

která je kolem Země, je vlhká; později se určitá část této vlhkosti působením Slunce  

vypařuje a z ní vznikají vanutí a obraty Slunce i Měsíce. Neboť vysvětlují jejich obraty  

pomocí těchto par a výparů. A kde je pro ně vlhkosti dostatek, kolem toho je nechávají  

otáčet.  Zbytek vlhkosti  v  prohloubených místech Země je  moře.  Proto se také stává  

působením Slunce pokaždé menším tím, že se vysouší a nakonec jednou vyschne.

A 30 /1  =  Áetios V,19,4 Diels-Kranz 

 

Anaximandros  [říká],  že  první  živočichové  se  zrodili  ve  vlhku  a  že  je  

obklopovala ostnatá kůra. V dalších generacích vystupovali na sušší místa, a když se  
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kůra rozlamovala, po krátký čas přežívali.

A 30 /2  =  Censorinus, De die nat. 4,7 

Anaximandros z Mílétu si představoval, že z ohřáté vody a země vznikly buď 

ryby,  nebo  živočichové  velmi  podobní  rybám.  V nich  se  lidé  zformovali  a  [jejich] 

zárodky byly zadržovány uvnitř až do puberty. Teprve tehdy praskli a vystoupili z nich 

muži a ženy, kteří už byli schopni se sami živit.2

Tato  Anaximandrova  myšlenka  o  jakési  evoluci  je  dle  mého  názoru  velice 

pokroková.  Je  neuvěřitelné,  že  již  v  6.  století  před  naším  letopočtem někdo  přišel 

s myšlenkou o stvoření života, která začala být potvrzována a přijímána až o dva a půl 

tisíce let později.  Dle mého názoru je dosti pochopitelné, že Anaximandros spojoval 

první živočichy s vodou. Mílétos, ze kterého Anaximandros pocházel byl významným 

přístavem,  tudíž  měl  Anaximandros  možnost  sledovat  život  v  moři.  Ovšem  také 

v Egyptě  se  objevovala  myšlenka  vzniku  života  ve  vlhkosti,  tuto  myšlenku  zde 

podporovaly každoroční záplavy Nilu.  Poté co Nil  opadl,  objevovalo se životodárné 

bahno.V  Anaximandrově  představě  o  vzniku  živočichů  je  možné  také  postřehnout 

změnu živočichů v souvislosti s jejich životním prostředím. Objevuje se také selekce, 

když  se  organismy,  které  vznikly  samoplozením  projevily  jako  z  velké  části 

neživotaschopné.Velmi  zajímavé  na  této  představě  vzniku  života  je  také  to,  že  se 

neobjevují představy účelného uspořádání světa.

Podle  dalšího  presokratického  myslitele  části  těl  vyrůstaly  ze  země  jako 

například květiny. V 5. století před naším letopočtem přišel s jistou evoluční teorií také 

Empedoklés z Akragantu. Empedoklés je jedním z příkladů, který ukazuje, jak antičtí 

autoři zcela běžně pracovali s představou samoplození, živé organismy u něho vznikají 

samozřejmě  za  přítomnosti  vhodných  podmínek  z  neživé  hmoty.  Podle  Empedokla 

z prvního  chaosu  vznikly  jednotlivé  části  organismů,  které  se  náhodně  spojovaly 

a kombinovaly  pomocí  jisté  slepé  síly,  kterou  nazýval  Láska.  Láska  působí  jako 
2 KRATOCHVÍL, Zdeněk. Anaximandros z Milétu.  Fysis: presokratici [online]. 2009, 19. 5. 2011 [cit. 
2013-03-26]. Dostupné z: http://www.fysis.cz/presokratici/anaximandros.htm 
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spojující síla, která k utvoření živých tvorů využívá všechny čtyři prvky – vodu, oheň, 

vzduch a  zemi.  Opačnou silou  je  síla,  která  naopak živly rozděluje,  a  tou  je  podle 

Empedokla Svár. Důležité je, že se tento proces děje naprosto nahodile, tudíž dochází 

také  ke  vzniku  nepříliš  dokonalých  bytostí.  Tímto  neustálým  spojováním 

a kombinováním  organismů  začalo  docházet  ke  vzniku  vyšších  celků.  V  některých 

případech  dokonce  také  docházelo  ke  vzniku  podivných  monster.  Ovšem  pouze 

životaschopné  a  dokonalé  celky  přetrvaly  a  mohly  se  dále  množit,  zatímco 

neživotaschopná monstra vyhynula. Empedoklés popisuje poněkud svéráznou představu 

přirozeného výběru, kdy náhodným spojením jednotlivých údů vznikají bytosti, které 

z velké části nejsou životaschopné a tak dochází k jejich úhynu.  Ty části těla které se  

tak navzájem spojily, že se mohly uchovat, z těch se stali živočichové a udrželi se, z toho  

důvodu,  že  si  jejich  části  navzájem  vypomáhaly,  příkladem  mohou  být  zuby,  které  

rozmělňovaly  potravu,  žaludek,  který  ji  poté  trávil  a  játra,  která  tuto  potravu  byla  

schopná měnit v krev. A lidská hlava sešedši se s lidským tělem působí, že se uchovává  

celek, nehodí se však k volskému tělu a hyne, neboť části, které se nesešly v náležitém  

poměru, zhynuly.3

Podle zlomků, které se dochovaly, je zřejmé, že Empedoklés je prvním autorem 

jisté evoluční teorie, u které se objevuje podobnost mezi různými vzniklými živočichy. 

Podle Empedokla jsou nejdříve vytvořeny orgány, které se později spojují do vyšších 

celků, to musí ovšem znamenat, že tyto orgány mají různí živočichové stejné. Jde tedy 

o prvního autora, u kterého se objevuje analogie.

Také  další  myslitel,  stejně  jako  Empedoklés,  zastával  názor,  že  život  vznikl 

náhodou. Atomista Démokritos zastával teorii, ve které v přírodě vznikaly smyslupné 

a účelné věci pomocí náhody. Démokritos byl zastáncem myšlenky, podle které všechny 

věci,  zvířata  a také dokonce i  lidé vznikají  zcela  přirozeně a náhodou. A to tak,  že 

v prostoru se bez jakékoliv uspořádanosti  pohybují atomy, která mají  na sobě háčky 

a také ouška. Tyto atomy do sebe různě narážejí, a tím se zcela náhodně utvářejí určité 

tvary. Toto Démokritovo tvrzení bylo tvrzením antiteleologickým a tak je samozřejmé, 
3 SVOBODA, Karel. Zlomky předsokratovských myslitelů. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Československé 
akademie věd, 1962, s. 102. ISBN 21-002-62. 
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že ho později Platón ironizoval a vyvracel.

Zhruba ve 4.  století  před naším letopočtem došlo v řeckém myšlení  k velmi 

významnému zlomu. Do popředí se dostává myšlenka, že není možné, aby svět a život 

vznikly samy od sebe zcela náhodou. Objevuje se představa teleologického uspořádání 

přírody. Podle této představy musel být svět a život vytvořen nějakou vyšší božskou 

bytostí a to na základě nějakého účelu. Tuto představu rozvíjel také řecký filosof Platón, 

nejvíce  je  to  zřejmě  patrné  v  jeho  dialogu  Tímaos.  Podle  Platóna  má  svět  svého 

rozumného tvůrce, který je dobrý, dokonalý a tudíž vytvořil i náš svět jako dokonale 

uspořádaný. Tento božský tvůrce již na počátku vložil do celého světa účelnost. Platón 

o vzniku  uvažuje  v  souvislosti  s  idejemi,  podle  tohoto  filosofa  za  vším stojí  ideje. 

Tvůrce našeho světa, neboli jak ho nazývá Platón, démiúrgos vytvořil svět stejně tak, 

jako člověk vytvoří  výrobek. Aby byl svět opravdu dokonalý,  sestavil  ho démiúrgos 

podle platónských idejí, které jsou podle filosofa ideálním vzorem. Podle Platóna jsou 

tyto formy věčné a nemněné a lze je poznat pouze skrze náš rozum. Abychom jako lidé 

mohli  skrz  rozum dojít  k  poznání  božského  tvůrce  světa,  byly  nám zřejmě  účelně 

vytvořeny smyslové orgány. Je zcela pochopitelné, že Platón věřil, že my i svět jsme 

dílem nějaké prozřetelnosti. Pokud zůstaneme u našich tělesných orgánů, jsou opravdu 

důmyslně  propracovány.  Například  naše  oči  jsou  chráněny  před  nebezpečím  víčky 

a před  nepříznivými  vlivy je  chrání  také  obočí  a  řasy.  Další  příklad  účelnosti  mohl 

Platón spatřit také v touze živých tvorů plodit a pečovat o potomstvo a samozřejmě se 

vyhýbat  smrti.  Dle  mého  názoru  právě  toto  pozorování  každodenních  jevů  muselo 

Platóna vést k utvrzování myšlenky, že svět stvořil rozumný tvůrce, který si přeje, aby 

živé bytosti žili a nadále se rozmnožovali. Démiúrgos je tak podle této myšlenky nejen 

tvůrce světa, ale také se o svět neustále stará. Tento božský tvůrce dal zcela jistě účelně 

lidem také  vlastnost,  kterou  vynikají  nad  ostatními  živočichy a  tou  je  rozum,  díky 

kterému mohou lidé Boha poznávat a tudíž také uctívat.

Také  Aristotelés  se  zajímal  o  vznik  života  a  filosofii  přírody,  dokonce  je 

považován  za  největšího  a  nejvlivnějšího  biologa  starověku.  S  Aristotelem  do 

filosofického myšlení vstupuje na scénu teleologie. Podle Aristotela musí být vysvětlení 
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základních procesů teleologické, protože tyto základní procesy podle jeho názoru nejsou 

v žádném případě pouze náhodné. Aristotelés kladl důraz na účelnost v živé přírodě. Tak 

podle své každodenní zkušenosti přišel s rozlišováním čtyř druhů příčin:

• causa materialis neboli příčina látková (materiální),

• causa efficiens neboli přičina působící,

• causa formalis neboli příčina formální (tvarová),

• causa finalis neboli příčina účelová.4

Pomocí těchto příčin Aristotelés vysvětloval, proč je něco právě takové, jaké to 

je. U Aristotela je veškerá teleologie jednání založena teleologií přirozenosti, která musí 

nutně určovat cíl jednání. Tím však naprosto přehlédl problém teleologie u přirozených 

věcí. U umělých věcí je možné mluvit o účelu, protože byly stvořeny člověkem, který 

předem stanovil  cíl,  ale  jak je  možné toto  vysvětlit  u  věcí  přirozených? Aristoteles 

přirozenou věc chápal tak, že se v ní účel stává samotnou formou. Tato věc zkrátka již 

svůj cíl nese určitým způsobem v sobě. Aristotelés tvrdil,  že pokud chceme opravdu 

porozumět procesům probíhajícím v živých organismech, musíme se orientovat podle 

jejich funkčních významů pro zachování nebo produkci živé bytosti. To znamená, že 

jediný, kdo je schopný takového porozumění je člověk, který si sám uvědomuje, k čemu 

slouží  jeho orgány.  Podle Aristotela  nejsou přirozené věci  zhotovovány,  ale  plozeny 

jinými živými bytostmi téhož druhu a nikdy nemohly vznikat jinak. Tímto Aristotelés 

dochází k závěru, že druhy jsou věčné stejně tak, jako samotný svět. Podle Aristotela 

jsou  věci  buď  výsledkem  teleologického  procesu  nebo  výsledkem  teleonomie. 

Teleonomické  chování  je  chování  cíleně  zaměřené  díky  působení  jistého  programu. 

Aristotelés byl schopen připustit náhodu pouze ve smyslu nutnosti a pouze jednorázevě, 

toto tvrzení odmítá jakékoliv pravidelné vznikaní založené na náhodě.5 Na rozdíl od 

Platóna, který tvrdil, že účelnost je dána shora tvůrcem, který do světa vložil předurčený 

řád, je Aristotelés toho názoru, že účelné uspořádání světa je dáno zdola od jednotlivých 

věcí. A právě z toho dle Aristotela vyplývá, že ve světě lze sledovat jednotlivé stupně 

účelnosti začínající u pozemských bytostí a věcí a stoupající až k nebeským tělesům. 

4 SPAEMANN, Low, Účelonost jako filosofický problém. Praha: Oikoymenh, 2004, s. 58. ISBN 80-
7298-111-0.

5 Tamtéž, s. 60-62
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Jelikož nehybný hybatel  již do světa  nezasahuje,  každá bytost  i věc sleduje svůj  cíl 

a vztahuje se ke svému tvůrci, čímž naplňuje svou přirozenost. U Aristotela je velmi 

patrný  antropomorfismus.  Vše  je  uspořádáno  pro  člověka.  Jelikož  je  Aristotelés 

zastáncem myšlenky o věčném světě, znamená to, že jeho živé bytosti musejí být pevné, 

nemohou se jakkoliv vyvíjet a je naprosto nemožné, aby se některý z druhů vyvinul. Je 

jen těžko uvěřitelné,  že v přírodních vědách se Aristotelovo působení udrželo až do 

18. století.  Při tom máme písemné záznamy o nálezech fosílií již z textů od filosofa 

Xenofana z Kolofónu, který identifikoval již v 1. polovině 5. století př. n. l. například 

zkameněliny  malých  mořských  živočichů  a  mušlí  ve  vnitrozemí.  Lidé  v  antickém 

Středomoří fosílie dobře znali, jelikož se s nimi zcela běžně setkávali. Ovšem neměli 

tendence k tomu vykládat si větší fosílie jako vyhynulá zvířata, spíše si je vykládali jako 

jakési obry, kteří v odlišných podmínkách dorostli do větších rozměrů. Dle mého názoru 

Aristotelova velmi vlivná biologická teorie ve spojení s teleologickým myšlení a jeho 

představa hiearchického uspořádání živočičných druhů vytěsnila praevoluční představy, 

jaké  jsme  mohli  vidět  v podání  presokratiků.  Myšlenka  neměnnosti  druhů  zabránila 

učinit některé důležité biologické objevy. 

Dalším  zastáncem  teleologie  byl  Tomáš  Akvinský,  který  již  ve  13.  století 

zastával názor, že teleologie v přírodě musí nutně předpokládat také vědomí. A tím jsme 

podle jeho tvrzení nuceni mluvit o Bohu. Teleonomie byla pro Akvinského imanentní, 

tvrdil, že veškeré cíle a účely přirozených věcí jsou jejich vlastními cili, které do těchto 

věcí  mohly být  vsazeny pouze a jedině samotným Bohem. Akvinský tak teleonomii 

používá jako argument v důkazech o Boží existenci (viz kapitola Filosofické důkazy 

Boží existence). Nejprve musí být podán důkaz teleologie v přírodě, až poté je možné 

usuzovat  na  Boha.  Po  Tomáši  Akvinském  vedlo  filosofické  myšlení  směrem 

k antiteologii. Teologické myšlení bylo z přírody odstraněno.

2.3 Novověká představa o stvoření

V novověku se vědci začínají mnohem více zaměřovat na člověka a zkoumat ho. 

Jelikož již měl Andreas Vesalius v 16. století možnost pitvat lidská těla a porovnávat tak 
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kostry živočichů s lidskými kostrami,  našel  pomocí  této srovnávací  anatomie chyby 

v dřívější anatomii. Na základě jeho nálezů mohlo vzniknout uceléné dílo Sedm knih 

o stavbě  lidského  těla.  Postupem  času,  hlavně  s  počínající  vědeckou  revolucí 

v 17. století se stále více vědců dostávalo do rozporu s biblickou teorií o stvoření světa 

a člověka. Vědce v jejich tvrzeních, že stvoření světa a vznik života na Zemi proběhlo 

zřejmě jinak než, jak je to uvedeno v Písmu svatém, utvrzovalo stále větší množství 

důkazů, které bylo možné najít v přírodě.

Jedním z těch, kdo objevil důkazy vedoucí k novému pohledu na stvoření Země 

a  života  na  ní,  byl  i  dánský přírodovědec  Niels  Stensen,  který  v 17.  století  objevil 

žraločí zuby. Tyto zuby již spíše vypadaly jako kamínky.  Z tohoto objevu tak došel 

Stensen k úsudku, že jejich mineralizace musela trvat miliony let, a tím pádem také naše 

planeta   musí  být mnohem starší,  než jak to  tvrdí  Bible.  Rovněž objevy otisků ryb 

potvrzovaly,  že Země se mění  a má určitou historii.  Tento Nielsonův objev a z  něj 

vyplývající  názor  vyvrací  kreacionistickou  myšlenku  toho,  že  naše  Země  již  byla 

stvořena taková, jaká je dnes.

Mezi další události, které vyvracejí představy o stvoření tak, jak je to popsáno 

v Bibli, je rozpad zaběhlých a uznávaných autorit. Tento rozpad probíhal v 18. století ve 

Francii  a  byl  spojený s osvícenstvím a s  oživením křesťanských spekulací  o vývoji 

života a biologického redukcionismu či materialismu. Křesťanství založené nikoli na 

lidském  rozumu,  ale  na  Božím  zjevení  ztrácelo  mezi  osvícenskými  mysliteli  svou 

věrohodnost.  Mezi  francouzskými  vědci  18.  a  19.  století  představovali  osvícenství 

například Georges Cuvier a hrabě de Buffon. To oni přicházeli s dalšími důkazy, které 

mluvily  proti  kreacionistům.  Podle  fosilního  záznamu lze  dokázat,  že  na  Zemi  žila 

zvířata,  která  již  dávno  vyhynula.  Objevy  zkamenělin  jsou  dodnes  jedním 

z nejvýznamnějších a nejdůležitějších objevů a důkazů potvrzující evoluční teorii.

Hrabě Buffon odmítal křesťanství a snažil se najít jiné, nejlépe materialistické 

vysvětlení o původu Země a člověka. A právě toto hledání materialistických důkazů ho 

přivedlo  až  k  evolučním  myšlenkám.  Buffon  ve  svém  rozsáhlém  díle  Přírodopis 
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popisuje  svojí  myšlenku o  vzniku  Země.  Země a  ostatní  planety se  dle  jeho teorie 

utvořily z obřích bublin roztavené hmoty,  jež byla vymrštěna do vesmíru při  nárazu 

komety  do  Slunce.  Život  se  následně  spontálně  vytvářel  na  chladnoucím zemském 

povrchu.  Jako  důkaz  předkládá  neumělé  pokusy s  roztavenými  železnými  koulemi, 

jejichž  vychladlý  povrch  se  podobal  zvrásněnému  povrchu  Země  a  vařenou  šťávu 

z masa, která se po vychladnutí začala hemžit mikroorganismy.6 Tímto a spekulacemi 

o evolučním původu podobných  druhů  ze  společných  předků  položil  Buffon  základ 

evoluce  alespoň v  omezeném měřítku.  Vnitřní  formy ovšem pro  Buffona  zůstávaly 

i nadále  univerzální  a  věčné.  Tvrdil,  že  se  rozhodně  nejedná  o  náhodný  původ 

organismů  ani  jejich  náhodnou  proměnlivost.  Podle  něj  zde  existují  jisté  vnitřní 

předlohy,  které  řídí  genezi  i  degeneraci  živých  organismů.  Zde  vidíme,  že  i takový 

vědec jako byl Buffon, stále není schopen se obejít bez myšlenky účelnosti, stále odmítá 

vznik života, který byl zapříčiněn množstvím různých náhod.

Jiného  názoru  byl  ovšem  francouzský  encyklopedista  Denis  Diderot,  který 

v 18. století šířil svou myšlenku toho, že vše vzniklo a také se dále vyvíjí bez Božího 

zásahu. Podle Diderota neexistuje žádný plán, a co je důležitější, domnívá se, že vše je 

zapříčiněno čistě  náhodným procesem vzniku a  modifikace  života  na  Zemi.  Ovšem 

jeden problém se u Diderota objevil,  jistý účel u něj stále ještě existoval a byla jím 

hmota. Diderot totiž dále tvrdil, že jakákoli forma života mohla vzniknout jako výsledek 

pouze  materiálního  procesu.  Formy,  které  dokázaly  přežít  se  budou  i  nadále 

rozmnožovat, zatímco ostatní vyhynou. A zde se dostáváme k onomu již zmíněnému 

problému  -  Diderotova  myšlenka  vývoje  není  tak  úplně  náhodná.  Diderot  se  totiž 

domnívá, že sama hmota má jistou primitivní uvědomnělost a sama tak dává vzniknout 

živým  věcem.  To  by  ovšem  znamenalo,  že  do  hmoty  něco  nebo  někdo  tuto 

uvědomnělost účelně vložil.

S  opravdu radikální  myšlenkou přicháží  Cuvier,  který  byl  přesvědčen,  že  na 

Zemi již nežijí všechny druhy, které na ní kdy byly. Byl si jistý tím, že některé z nich již  

vyhynuly, toto tvrzení rozpoutalo v roce 1800 velké množství debat. Cuvier tuto svou 
6 LARSON, Edward J.  Evoluce: Pozoruhodný příběh dějin vědecké teorie. Praha: Slovart, s.r.o., s. 12. 
ISBN 978-80-7391-157-7.
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doměnku podporoval objevy zkamenělých pozůstatků živočichů, které byly nalezeny ve 

starších vrstvách geologického sloupce. Tyto zkameněliny se druhově lišily od žijících 

zvířat. Z toho jistě vyplývalo, že na naší Zemi museli před mnoha lety žít tvorové, kteří 

dnes již nežijí.  Tento objev tedy vyvracel hned dvě tvrzení,  a to tvrzení o stáří  naší 

Země a tvrzení o stálosti a neměnnosti druhů žijících na Zemi Nálezy zakmenělin jsou 

dodnes  nejzásadnějším  důkazem  potvrzující  biologickou  evoluci,  ale  zároveň  také 

poskytují kreacionistům argumenty proti darwinovské evoluci, tzv. teorie mezer. Teorie 

mezer bude rozebráná později v kapitole Argumenty kreacionistů proti evoluci.

Cuvier  ovšem  podporoval  aristotelskou  myšlenku  neměnnosti  druhů.  Jeho 

nálezy, jak ve srovnávací anatomii, tak také paleontologii ho přesvědčily, že evoluce 

není  možná.  Cuvier  zastával  takovou  myšlenku,  že  není  možné,  aby  se  změnila 

jakákoliv část organismu bez toho, aby se nezměnily také ostatní části. Toto tvrzení by 

dle mého názoru naprosto vylučovalo biologickou evoluci. Proces evoluce totiž může 

probíhat  pouze  za  předpokladu  procesu  postupného  hromadění  změn.  Pokud  by  se 

všechny části těla měnily současně, poukazovalo by to vážně k zázraku, jakým je právě 

ono Boží  stvoření.  Toto  ovšem Cuvier  sám vylučoval,  domníval  se,  že  anatomické 

interakce  v  nitru  živočicha  jsou  v  tak  jemné  rovnováze,  že  pokud  by  došlo 

k významnější změně, živočich by nebyl schopen přežít. Cuviera v jeho tvrzeních velmi 

podporovaly jeho znalosti anatomie a především jeho paleontologické poznatky. Cuvier 

díky  geologickému profilu  odhalil  vývoj  forem ve  sloupci  od  jednoduchých  k  těm 

složitějším. A také si všiml větší podobnosti živočichů tím, jak leží výše ve sloupci, 

s dosud  žijícími  živočichy.  Pro  evolucionisty  je  toto  jasným  důkazem  evoluce, 

Cuvierovi  to  ovšem  nestačilo,  evoluci  již  vyloučil  na  základě  svých  výzkumů 

ve srovnávací anatomii. Díky paleontologickým výzkumům Cuvier potvrdil, že Země je 

mnohem starší, než jak se píše v knize Genesis. Našel důkazy o několika geologických 

epochách s odlišnýnou faunou a flórou, které se na Zemi vystřídaly. A další důkazy, 

které vypovídaly o tom, že Země a život na ní byl již několikrát ohrožen nejrůznějšími 

katastrofami,  během  kterých  mnoho  druhů  vymřelo  nebo  migrovalo.  Cuvierovým 

zřejmě nejzásadnějším objevem pro budoucí evolucionisty byl důkaz o tom, že Země 

byla postupně obývána různými živočišnými druhy. On sám se však nepřikláněl nikdy 
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ani k jednomu z vysvětlení o vzniku Země a života a zůstával pouze u spekulací. 

V roce 1796 vystoupil francouzský astronom Pierre-Simon Laplace s možným 

vysvětlením vzniku naší sluneční soustavy a hvězd. Podle Laplace byla naše sluneční 

soustava zpočátku pouhou mlhovinou, kterou tvořily rotující prach a plyny pomalu se 

usazující díky gravitační síle. Postupně se začala hmota uvnitř mlhoviny shlukovat do 

hustého rotujícího jádra. Toto jádro bylo tak horké až zářilo, tak došlo ke vzniku Slunce. 

Svým usazováním za sebou hmota zanechávala rotující prstenec hmoty, tato hmota se 

postupně slučovala  až  vznikly planety.  Toto  Laplaceho  vysvětlení  je  evoluce  řízená 

přírodními zákony. Tato teorie počítala s postupným ochlazováním zemského povrchu 

až  do  dnešního  stavu.  Laplaceho  hypotéza  se  dočkala  přesvědčivých  důkazů 

a v 19. století  se  k  ní  přiklánělo  mnoho  přírodovědců.  Přírodovědec  a  vysvěcený 

anglikánský  kněz  Buckland  viděl  v  těchto  klimatických  změnách  probíhájících  po 

vzniku  Země  zřejmou  fyzikální  příčinu  vývoje  organismů.  Buckland  objevoval 

dinosauří  fosílie,  což  ho  přivedlo  k  předpokladu,  že  již  před  třetihorami  existovaly 

rozsáhlé kontinenty, po kterých se tito obrovští tvorové pohybovali. Viděl ve fosilním 

záznamu postupné stvoření. Ovšem Buklandovo pojetí vzniku života na Zemi se řídilo 

nejen  paleontologickými  nálezy,  ale  také  biblickým  zjevením  s  několika  mezerami 

v příběhu Genesis. Buckland byl křesťanem a také příznivcem Cuvierova katastrofismu 

a  tak  měl  představu  Boha,  který  tvořil  vývoj  druhů  přesně  odpovídající  danému 

klimatickému období, předchozí populace,  které již těmto podmínkám nevyhovovaly 

ničil. A poté, co nastaly příznivé klimatické podmínky stvořil Bůh člověka podle svého 

obrazu. Byl si vědom vzorce postupného vývoje ve fosilním záznamu, ale za hybnou 

sílu tohoto tvoření považoval Boha.7

Autorem  poněkud  naivní  evoluční  teorie  je  francouzský  přírodovědec  Jean 

Babtiste Pierr Antoin de Monet, rytíř z Lamarcku. Ten v roce 1802 konečně přichází 

s první  komplexní  teorií  biologické  evoluce,  která  je  později  nazývána  jako 

transmutační teorie nebo také lamarkismus. Lamarkovy předpoklady k této teorii byly 

velice naivní a založené na ocvícenském optimismu. Tato teorie se zabývá dědičností 
7 LARSON, Edward J. Evoluce: Pozoruhodný příběh dějin vědecké teorie. Praha: Slovart, s.r.o., s. 28-36. 
ISBN 978-80-7391-157-7.
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získaných vlastností. Podle Lamarcka jednoduché živé organismy vznikají soustavným 

spontálním  procesem,  kdy  působí  živé  síly  nebo  kapaliny  na  hmotu.  Za  tyto  síly 

považoval  Lamarck  elektřinu  nebo  nervovou  kapalinu,  která  je  obsažena  v  živých 

organismech.  Lamarck byl  přesvědčen,  že  tato  kapalina  řídí  vývoj  živočichů dvěma 

způsoby.  Vnější  vlivy  a  vnitřní  potřeby  živočichů  mohou  způsobit,  že  se  tekutina 

shromažďuje pouze v určitých potřebných či  používaných částech a tím se dosáhne 

vzniku nového orgánu. Nebo naopak tekutina opustí nepoužívané orgány a tím dojde 

k odstranění  onoho nepoužívaného  ogránu.  Získané  znaky se  uchovávají  v  kapalině 

a dědí se. Hromaděním změn může dojít až ke vzniku nových druhů. Jednoduše řečeno, 

živočichové dostávají ze svého prostředí a z opakování některých dějů informace, které 

se  stávají  dědičnými a  mohou pak být  předávány z  generace  na  generaci.  Jedná se 

o proces principu přizpůsobivosti.  Lamarck například tvrdil,  že  žirafy měly původně 

krátké  krky podobně jako třeba zebry.  Nedostatkem potravy na zemi  si  však žirafy 

vypěstovaly dlouhé krky, aby se mohly živit listím ze stromů. To znamená, že tato teorie 

je teorií didaktickou, protože podle ní funguje dědičnost jako genetické paměť.

Tuto  lamarkovskou  teorii  však  později  svým  pokusem  vyvrátil  August 

Weismann, který několika generacím myší ihned po narození uřezával ocásky. A i přesto 

se další generace myší stále rodily s normálním ocáskem. Tato lamarkovská hypotéza 

nebyla mezi vědci nikdy přijata. Dle mého názoru se tomu asi opravdu nelze divit, byla 

to vážně naivní teorie a již ze sledování své rodiny či našeho okolí nám musí být jasné, 

že informace, které dostáváme z našeho okolí vážně nejsou dědičné. To by například 

znamenalo, že pokud bude otec chodit do posilovny a vypěstuje si svaly, automaticky 

tyto svaly bude mít (zdědí) i jeho potomci. Ovšem je to konečně evoluční teorie, ve 

které se používá "dědičných znaků".

I přes všechny tyto objevy převládal stále kreacionistický pohled na vznik světa 

a člověka až do roku 1859 a to také mezi přírodovědci a filosofy. Důvodem převládání 

kreacionistického  pohledu  bylo  zcela  jistě  to,  že  poskytoval  poměrně  velmi 

jednoduchou  odpověď  na  veškeré  otázky  o  stvoření  světa  a  člověka.  Zajímavým 

pokusem,  jak  skloubit  objevy  podporující  evoluci  s  názorem,  že  svět  byl  stvořen 
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Bohem, je Bonnetova představa tzv. Scala naturae neboli Velkého řetězce. 

V roce 1745 přišel Charles Bonnet s myšlenkou jakéhosi "žebříčku přírody", na 

jehož nejnižší příčku položil horniny, minerály a dále postupoval přes lišejníky, mechy 

a rostliny, od nižších živočichů k vyšším živočichům. Na vrcholu tohoto žebříku stál 

člověk.  Scala  naturae  měla  být  určitým  odrazem  mysli  Boha,  který  vše  uspořádal 

k dokonalosti.  Měla  představovat  stálost,  naštěstí  důkazy o  nestálém světě  nakonec 

převládly.

2.5 Evolucionismus

Třetím pohledem na svět je vyvíjející se svět. Tento pohled byl uznáván jen díky 

pokrokům,  které  byly  uskutečněny  během 17.  a  18.  století.  Bylo  velmi  zdlouhavé 

překonat křesťanské fundamentalistické dogma a dokázat, že svět je místem, kde působí 

fyzikální zákony, historie, ale také nepřetržité změny živého světa. Později začaly být 

tyto  změny označovány pojmem "evoluce".  Pojem "evoluce"  poprvé  použil  Charles 

Bonnet k označení vývoje vajíčka,  později  ho převzal Jean-Baptiste de Lamarck při 

popisu vývoje od jednodušších organismů k těm složitějším. Konečně byli lidé schopni 

přeměnit stálý "žebříček přírody" na neustále se měnící a vyvíjející se žebříček.

Náměty o evoluční teorii se začali objevovat ještě chvíli před tím, než s nimi 

přišel  sám  Darwin,  a  to  u  jednoho  z  nejvlivnějších  filosofů  19.  století  Herberta 

Spencera.  Spencer  formuloval  myšlenku  vývoje  a  používal  pojmy jako  jsou  přežití 

nejzdatnějších  či  boj  o  existenci  již  ve  svých  dílech  Teorie  populace  a  Vývojová 

hypotéza. Samotnou obecnou formulaci své vývojové teorie vyslovil ještě o dva roky 

dříve než samotný Darwin, to znamená již v roce 1857, ve svém díle Pokrok, jeho zákon 

a jeho příčiny. Spencerovo uvažování o evoluční teorii bylo vlastně jakousi syntézou 

veškerých  moderních  věd.  Uplatňoval  myšlenku  evoluce  ve  všech  oblastech  lidské 

kultury,  v biologii,  psychologii,  astronomii, estetice, morálce nebo také v sociální či 

politické historii.  Spencerovo poznání  spočívalo především v objevování  a  uznávání 

vztahů mezi souvisejícími fakty. Podle něj se jedná o apriorní základ, jelikož vztahy 
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podobnosti  či  různosti  nevycházejí  z  empirie,  ale  naše zkušenostní  poznávání  je  již 

předpokládá. Veškeré poznání se pro tohoto filosofa stalo určitou funkcí života. Úspěšně 

a správné poznání faktů je podle něj  podmínkou, bez které by se úspěšná asimilace 

nemohla  uskutečnit.  To  znamená,  že  náš  život  je  podle  Spencerových  slov  pouze 

neustálé přizpůsobování se jedince okolnímu prostředí, přičemž samo okolní prostředí 

se  také  neustále  mění.  Herbert  Spencer  rozlišuje  mezi  přímým  a  nepřímým 

přizpůsobování  se  prostředí,  přičemž přímým přizpůsobováním má na  mysli  změnu 

struktury organismu, podle toho, co organismus využívá a co nevyužívá během svého 

života. Tyto změny struktury jsou dědičné, zatímco nepřímé přizpůsobování znamená 

přežití nejzdatnějšího jedince. Vývoj probíhá tak, že se zprvu z beztvaré hmoty vydělí 

neustále konkrétnější útvary. Tento proces vzniká tak, že chaos je neustále nahrazován 

čím dál pevnějším řádem. Tento proces má určitou vnitřní mez, Spencer se domníval, že 

pokud proces  dospěje do fáze optimální  harmonie,  může začít  pouze opak vznikání 

a tím  je  proces  rozkladu.  Spencer  tento  rozklad  bere  jako  pozitivum,  po  každém 

rozkladu podle něj totiž musí následovat nový, vyšší vývoj. Změny v procesu probíhají 

pomocí dvou sil, síly přitažlivé a síly odpudivé. Pro Darwina byl Spencer jednoznačným 

předchůdcem.

Myšlenka  evoluce  byla  a  zajisté  také  stále  je  nejvlivnější  myšlenkou  za 

posledních  200  let  a  znamenala  pro  lidstvo  snad  největší  intelektuální  revoluci 

v dějinách.  Poprvé  byla  podrobněji  rozpracována  anglickým  biologem  Charlesem 

Darvinem v jeho  díle  O vzniku  druhů,  tato  kniha  byla  vydaná  24.  listopadu  1859. 

Darwin  tvrdil,  že  evoluce  je  změna  vlastností  populací  organismů v  průběhu  časů.  

Během 2. poloviny 18. století a první poloviny 19. století se evoluční myšlenky dostaly  

také do ekonomiky, filosofie, sociologie, ale také do lingvistiky a dalších oborů.8 Dnes se 

již evoluce vyučuje jako ta nejčastější teorie o vzniku života. Stále je však mnohými 

silně věřícími  lidmi  chápána jako teorie  proti  Bohu.  Evoluční  teorie  popisuje  vznik 

života  jako  výsledek  náhodných  kombinací  a dlouhodobých  vývojových  procesů 

probíhajících  po  miliony  let.  Ještě  před  biologickou  evolucí  existovala  evoluce 

8 MAYR, Ernst. Co je evoluce: aktuální pohled na evoluční biologii. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009, s. 
113. Galileo, sv. 31. ISBN 9788020017543. 
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chemická,  během  které  vznikaly  jednoduché  a poté  stále  složitějsí  organické  látky. 

A z neživých  organismů  se  postupem  času  stávaly  organismy  živé.  Toto  si  ovšem 

samotný Darwin ještě představit nedokázal. Překážkou k této myšlence se mu stalo to, 

jak se z neživého vytvoří přechod k živému. To znamenalo, že své době Darwin ještě 

potřeboval Boha, který byl podle něj nutný k vytvoření tohoto přechodu - k vytvoření 

tohoto prvního života. Jakmile byl vytvořen tento první život, Darwin již viděl vývoj 

živého  podle  principů  jeho  teorie  přesně  tak,  jak  byly  po  roce  1859  všemožně 

potvrzovány.
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3 Od esencialismu k populačnímu myšlení

Důvodem  proč  byla  evoluční  teorie  přijata  až  po  tolika  letech,  zhruba  po 

osmdesáti letech, od vydání Darwinovy knihy O vzniku druhů v roce 1859, bylo do té 

doby dominantní postavení některých obecně platných filosofických teorií, jakými byly 

například esencialismus či finalismus a také silná víra lidí v doslovnou pravdivost Bible. 

A to i  přesto že bylo jen po několika málo letech od vydání tohoto Darwinova díla 

objeveno  dostatek  důkazů,  které  podporovaly  obecné  přijetí  Darwinových  teorií. 

Vhodné podmínky vedoucí ke shodě, která je označovaná jako evoluční syntéza, nastaly 

až ve 40. letech 20. století.

3.1 Esencialismus

Esencialismu neboli teorie typologického myšlení byl založen již pythagorejci 

a Platónem a až do doby Darwina byl obecně přijímaným světonázorem. Esencialismus 

je takový názor, který hlásá, že proměnlivost přírody je možné zredukovat na omezený 

počet základních tříd, které představují stálé, ostře vymezené typy. Podle esencialismu 

je  každá  třída  vystižena  svou  definicí  neboli  esencí,  která  je  neměnná  a  ostře  se 

vymezující  vůči  všem  jiným  esencím.  Tuto  teorii  používají  křesťané  ke  svému 

přesvědčení, že každý druh vznikl odděleně a v naprosto stejné podobě jakou má dnes. 

Teorií esencialismu se řídili také agnostičtí filosofové, kteří byli toho názoru, že jakákoli 

změna je pouze náhodná a nepodstatná. V esencialismu nejde o to vysvětlovat příčinu 

vztahů v přírodě,  esencialismus pouze popisuje,  jak tyto vztahy vypadají  a  to  skrze 

jazyk platónské filosofie. Jak tvrdí ve své knize Phillip E. Johnson: „Esencialisté věděli  

o zkamenělinách, takže si byli vědomi toho, že různé druhy tvorů žily v různých dobách.  

Představa  evoluce  jim  však  nedávala  žádný  smysl,  protože  vyžadovala  četné  

mezičlánky – neexistující tvory, kteří byly někde na přechodu od jednoho základnímu  

stavu k jinému. Esencialisté  proto společné rysy spojující  každou třídu nepřipisovali  

dědictví po společných předcích, ale určitému předběžnému modelu nazývanému 

archetyp, který existoval jen v určité metafyzické říši, jakou je například Boží mysl.“9

9 JOHNSON, Phillip E. Spor o Darwina. Vyd. 1. Praha: Návrat domů, 1996, s. 62. ISBN 80- 85495- 57- 
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Ani  velmi  významný  řecký  filosof  Aristotelés  nezůstal  pozadu  a  zajímal  se 

o vznik života. A jeho názory na svět byly zcela jistě esencialistické. Ve 4. století před 

naším letopočtem se pokusil o jistou systematizaci organismů pomocí kategorie esence 

neboli  podstaty těchto  organismů.  Skutečným základem pro  skutečnost  je  podle  něj 

substance.  Právě substanciální formy dělají  z něčeho to,  čím skutečně je.  Jednotlivé 

druhy  jsou  podle  něj  představovány  jako  organismy,  které  se  liší  esenciálními 

vlastnostmi.  Organismy  stejného  druhu  se  mezi  sebou  liší  pouze  neesenciálními 

vlastnostmi. Na základě svého zkoumání anatomie zvířat pak došel Aristotelés k názoru, 

že živočišné druhy jsou naprosto neměnné. Podle jeho tvrzení měl každý živočišný druh 

stále plodit pouze potomky podle vlastní podoby a z toho nikdy nemohl  vzniknout 

nový živočišný druh. Aristotelés svým tvrzením popíral jak stvoření, tak evoluci a hlásal 

stálost a věčnost druhů. Tato aristotelská myšlenka přetrvala až do raného novověku, 

kdy si  ji  přebrali  křesťanští  přírodovědci.  Novověcí  přírodovědci  do  této  myšlenky 

zakomponovali příběh knihy Genesis a vzniklo tvrzení, že na počátku bylo vše stvořeno 

Bohem a v tomto dokonalém stavu bylo vše zafixováno.10

Klasickou definici esencialismu ovšem vytvořil až filosof John Locke : „...vlastní  

bytí určující skutečnou podobu předmětu. Toto skutečné a niterné, ale obecně...neznámé  

uspořádání věcí, z něhož se odvozují jejich odhalitelné vlastnosti, lze nazvat esencí.“11 

To znamená, že esencialismus je takový názor, který tvrdí, že to na čem záleží nejvíc, je 

skryto uvnitř a není to přímo vidět, ale je to právě ta základní podstata věci. To, co dělá 

z člověka člověka není pouze otázkou vzhledu,  ale je to právě ta podstata,  která  je 

uložena  v genech,  uvnitř  člověka,  to  neviditelné  uvnitř  jeho těla.  Každý člověk má 

určitou vnitřní vlastnost, která z něj člověka dělá. Tato esence je zcela neměná a nemění 

se,  ani pokud dojde k úpravě vzhledu. To znamená, že pokud člověk zestárne nebo 

přijde o končetinu je dle esencialismu stále tím stejný člověkem. Dnes v moderní době 

plné výzkumů a to již na molekulárním stupni bychom o tom mohli polemizovat. Dle 

mého názoru se člověk mění neustále, ať již mění pouze své názory, chutě nebo se mění 

10 LARSON, Edward J. Evoluce: Pozoruhodný příběh dějin vědecké teorie. Praha: Slovart, s.r.o., s. 10. 
ISBN 978-80-7391-157-7.
11 BLOOM, Paul.  Proč se nám líbí, to co se nám líbí: co všechno nám lidem přináší potěšení. Vyd. 1. 
Praha: Metafora, 2011, s. 17. ISBN 9788073592837. 
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jeho molekulární složení... Je ale zajisté faktem, že je tu to něco (možná esence), co 

v člověku zůstává stále stejné.

Podle esencialistů nezáleží ani tak moc na tom, jak se nám svět jeví pomocí 

našich smylů, důležité je spíše to, co si o světě kolem nás myslíme. Podle nich lidé 

přisuzují objektům kolem sebe neviditelné podstaty přirozeně neboli od přírody. Tyto 

neviditelné podstaty jsou právě tím,  co z  objektů činí  to,  čím jsou. Toto tvrzení  by 

znamenalo,  že  jsme  od  přírody  esencialisté.  K  chápání  okolního  světa  jsme  si  tak 

vyvinuli esencialismus, i když občas nemá nic společného s přežitím. 

Esencialismus je podle mého mínění možné spojit  jak s evolucionismem, tak 

také  s  kreacionismem.  Pokud  jde  o  případ  esencialismu  v  případě  kreacionismu, 

kreacionista by jistě zastával názor, že vztah mezi potěšením a přežitím vytvořil Bůh. 

Z toho poté vyplývá, že by Stvořiteli záleželo na tom, aby jeho výtvory žily dostatečně 

dlouho  a  také,  aby  se  dále  množily,  proto  jim  vštípil  například  touhu  po  vodě. 

Evolucionista by naproti  tomu jistě zastával názor,  že touha živočicha je výsledkem 

působení přírodního výběru. Zastávám takový názor, že esencialismus je bezpochyby 

důležitou součástí vědomí každého živočicha. Je jisté, že živočich, který by se díval na 

živý svět kolem sebe bez esencialismu, to znamená, že by nevnímal kategorie, které 

jsou sdíleny hlubinnými společnými znaky,  by jistě nemusel  přežít  tak dlouho, jako 

živočich s esenciálním pohledem. 

Vztahů,  které  jsou  mezi  jednotlivými  druhy  si  všímali  již  biologové  před 

Darwinem. Phillip E. Johnson to ve své knize popsal takto:  „Někteří předdarwinovští  

klasifikátoři  tento pocit  vyjadřovali  tím, že říkali,  že velryby a netopýři vypadají  na  

první pohled jako ryby a ptáci, ale svou podstatou jsou savci – tj. ve své podstatě náleží  

do kategorie savců.“12 Esencialismus je něčím, co mají všichni v nitru společné, co je 

dělá právě tím, čím jsou. Například všichni ptáci jsou ve své podstatě ptáky a už vůbec 

nezáleží na tom, jestli je to pták, který umí či neumí létat. To samé platí také u dalších 

tvorů a to také v případě, pokud se od sebe viditelně odlišují. Příkladem může být pes 
12 JOHNSON,  Phillip  E.  Spor  o  Darwina.  Vyd.  1.  Praha:  Návrat  domů,  1996,  s.  61. 
ISBN 80- 85495- 57- 
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a kůň, zajisté vidíme tu obrovskou rozdílnost mezi těmito tvory, avšak svou podstatou 

jsou oba savci a rovněž také obratlovci. Až Darwin byl schopen dokázat esencialistické 

rysy  nacházející  se  v  živém  světě  pomocí  přirozeného  vysvětlení.  Vyvrátit 

esencialismus  bylo  obtížné  hlavně  kvůli  druhům,  které  se  svými  předky  spojovalo 

obrovské množství přechodných mezičlánků, které jsou již dávno vyhynulé. Skupinou, 

která má společného předka teprve z nedávné doby jsou například plazi, ptáci a savci. 

Tato  Darwinova  teorie  společného  předka  spolu  s  přírodním  výběrem  konečně 

objasňovala rozdíl mezi společnými znaky, které jsou důležité, to jsou ty,  které byly 

zděděny po společném předkovi a mezi znaky, které se vytvořily působením přírodního 

výběru.

3.1. 1 Evoluční teorie založené na esencialismu13

V  Darwinově  době  existovalo  poměrně  velké  množství  různých  evolučních 

teorií  protichůdných  jeho  variační  evoluční  teorii,  která  je  založená  na  populačním 

myšlení.  Jedním  z  takových  esencialistických  evolučních  teorií  byl  také 

transmutacionismus.

Transmutacionismus je teorie, podle níž evoluční změnu způsobují náhlé nové  

mutace  nebo  saltace,  které  v  okamžiku  vytvářejí  nový  druh.14 Jelikož  je  esence 

považována  za  stálou,  není  možné,  aby  se  dále  vyvíjela.  Nový  druh  ovšem  může 

vzniknout přeskokem již existujícího druhu nebo okamžitou mutací. 

Již starořečtí filosofové zastávali transmutacionistické názory. V 19. století se 

s názory transmutacionismu sžili  nejen odpůrci darwinismu, ale také jeho přívrženci, 

mezi  nimi  byl  například  T.  H.  Huxley  a  obliba  této  teorie  zůstala  až  do  poloviny 

20. století. Transmutacionismus zůstal oblíbený tak dlouho pro svůj soulad s filosofií 

esencialismu, ale také protože mu odpovídalo pozorování přírodovědců, ze kterého se 

zdálo,  jakoby  vůči  sobě  byly  různé  druhy  silně  vymezeny.  Transmutacionismus 

13 MAYR, Ernst.  Co je evoluce: aktuální pohled na evoluční biologii. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009, 
s. 99-109. Galileo, sv. 31. ISBN 9788020017543.

14 Tamtéž, s. 324.
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podporovaly také fosilní nálezy a mezery mezi nimi, které jakoby dokazovaly, že daný 

druh vznikl v okamžiku.

Vyvracení  této  teorie  trvalo  velmi  dlouhou  dobu,  bylo  třeba  dlouhého 

a pečlivého  pozorování.  Nejprve  přírodovědci  museli  vypozorovat,  že  to,  co  zde  ve 

skutečnosti  mutuje  není  jedinec,  ale  celá  populace  a  ne  všichni  jedinci  v  populaci 

prodělají  mutaci ve stejný čas.  Formování  nového druhu trvá miliony let  a v každé 

populaci dochází pouze k velmi nenápadné změně, které si na první pohled nevšímáme. 

Jak  tvrdil  Darwin,  většina  evolučních  změn  probíhá  velmi  malými  kroky.  Ovšem 

existují  i  výjimky,  u  kterých  dojde  ke  vzniku  úplně  nového  druhu  pouze  jediným 

krokem. Jsou to však zejména rostliny a výskyt takto vzniklých nových druhů je jen 

velmi  málo  patrný.  V obrovském procentu  případů  nově  vzniklého  druhu  převládá 

postupná populační evoluce. Velká čast mutací má na druh škodlivý někdy až smrtící 

dopad. 

Další  taktéž  esencialistickou  teorií  je  transformacionismus. 

Transformacionismus jsou vyvrácené teorie, které považovaly za evoluci změnu základu  

druhu buď zděděním získaných znaků, nebo přímým vlivem prostředí, nebo konečnými  

příčinami.15 Transformacionismus  je  jakousi  uvolněnou  teorií  vycházející 

z esencialismu. Tato teorie vznikla na popud stále se rozšiřujících důkazů o evoluci. 

Transformismus je postupnou změnou evoluce a platí pro každou teorii, která se zakládá 

na  postupné  změně  esence,  jedná  se  o  jistý  druh  gradualismu.  Mezi  zastánce 

transformacionismu  patří  například  Darwinův  přítel  a  také  mentor,  geolog  Charles 

Lyell.  Pro  transformacionisty  jsou  všechny  změny  v  přírodě  změnami  postupnými. 

Zastánci této teorie si nepřipouští žádné okamžité mutace, nespojitosti ani náhlé skoky. 

Podle  Ernsta  Mayera  rozlišujeme  tzv.  transformace  vlivem prostředí  a transformace 

úsilím o dokonalost (ortogeneze).

Transformismus byl  nejrozšířenější  evoluční  teorií  od vydání  Darwinova díla 

O vzniku druhů až do evoluční syntézy, která proběhla ve 40. letech 20. století. Také 

15 Tamtéž, s. 324.
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sám Darwin se,  přestože  za  hlavní  faktor  evoluce  považoval  přírodní  výběr,  přimkl 

k představě o tzv. měkké dědičnosti jako příčině proměnlivosti.  Tato teorie uvádí, že 

příčinou  evoluce  je  postupná  změna  organismů  způsobená  využíváním  nebo 

nevyužíváním určitých tělesných částí, znaků nebo působením životního prostředí na 

genetický materiál. Zastánci transformace vlivem prostředí tvrdí, že genetický materiál 

je přizpůsobivý a lze jej různě formulovat a přetvářet podle toho, jak se to právě hodí 

k přizpůsobení se vlivům prostředí. Dalším tvrzením je, že nastalé změny se přenášejí 

z generace na generaci prostřednictvím tzv. dědění získaných znaků. Toto přesvědčení 

se nazývá přesvědčením o měkké dědičnosti. 

Velmi  naivní  evoluční  teorií,  která  spadá  pod myšlenku transformace vlivem 

prostředí je teorie, se kterou přišel Jean Babtiste Lamarck – lamarkismus. Jak již bylo 

uvedeno dříve, nejznámějším případem lamarkismu je žirafa. Lamarck byl toho názoru, 

že dříve mívaly žirafy krátké krky, ale nedostatkem potravy se musely začít natahovat 

za potravou na stromy.  Každá žirafa v generaci natáhla  krk o něco déle a výsledné 

prodloužení krku vždy zdědila další generace žiraf. Opačným případem může být zánik 

některé z nepoužívaných částí těla. Tuto teorii o měkké dědičnosti vyvrátily až důkazy, 

které  poskytla  mendelovská  genetika.  Důkazy  z  genetických  výzkumů  dokazovaly 

stálost genů a to bylo v naprostém rozporu s myšlenkou měkké dědičnosti. Později také 

molekulární biologie potvrdila nemožnost dědičnosti získaných genů.

Představiteli transformace usilím o dokonalost neboli ortogeneze byl také Henry 

Bergson. Podle Bergsona se živý svět pohybuje k stále větší dokonalosti.  Finalismus 

nebo také kosmická teleologie je základním kamenem této teorie.  Teorie ortogeneze 

tvrdí,  že  evoluce  probíhá  transformací  již  existujících  esencí,  které  se  neustále 

zdokonalují. Problémem této teorie ovšem bylo, že se nepodařilo potvrdit síly, které by 

esence zdokonalovaly. 

Vyvrácením této teorie bylo otřeseno aristotelské učení a také učení Imanuela 

Kanta, který si také teleonomii přisvojil. Jak transmutacionismus, tak transformismus 

byly vyvráceny a přirozeně muselo dojít k přijetí naprosto odlišné teorie. S touto novou 
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teorií přišel Charles Darwin a Alfred Russel Wallace.

Další  protidarwinovskou  teorií  je  finalismus.  Podle  představy  finalistů  jsou 

veškeré děje v přírodě tak i v celém vesmíru řízeny účelností, která je zacílená k největší 

možné dokonalosti. Již Aristotelés dokonce tvrdil, že finalismus je konečnou příčinou. 

Pro  zastánce  finalismu  představuje  neuvěřitelný  problém představit  si,  že  vývojová 

dokonalost  a  koordinace  při  vývojových  procesech  byla  způsobena  sama  od  sebe. 

Jediným možným vysvětlením pro  finalisty  je  nějaký Stvořitel,  který  dal  všemu ve 

vesmíru určitý cíl a účel. Pokud bychom přijali esencialistické myšlení jako celek, je 

zřejmé, že bychom evoluci nebyli schopni pochopit.

3.2 Populační myšlení

Esencialismus  byl  nahrazen  populačním  myšlením,  ovšem  esencialisté  si 

nesprávnost  všech  evolučních  teorií  založených  na  esencialismu  uvědomili  až  ve 

30. letech 20. století, to znamená skoro o sto let později, než jim správné řešení, a to 

řešení přírodním výběrem nabídl Darwin. 

Podle Darwina jsou živé organismy proměnlivými populacemi. Naprosto odmítá 

myšlenku založenou na esencialismu, že by živé organismy měly být pouhými stálými 

třídami. Tyto živé organismy vykazují obrovskou jedinečnost a proměnlivost. Darwin 

byl velkým obhájcem jedinečnosti každého člověka v populaci, každý jedinec je podle 

něj naprosto unikátní. Podle Darwina není populace žádným typem ani esencialisticky 

definovanou  třídou.  Darwin  začal  chápat  populace  jako  biopopulace  skládající  se 

z geneticky  unikátních  jedinců.  Rozlišení  mezi  třídou  v  podstatě  stejných  jedinců 

a biopopulací  unikátních  jedinců  se  stalo  základem populačního  myšlení.  A s  tímto 

velice  revolučním  názorem  musel  Darwin  také  příjít  s  teorií  variace  neboli 

proměnlivosti a s teorií selekce neboli teorií výběru. Na tyto teorie Darwina přivedlo 

zkoumání  proměnlivých  přírodních  populací  a  pozorování  chovatelů  hospodářských 

zvířat  a  pěstitelů  plodin.  Darwin  si  totiž  při  tomto  pozorování  všiml,  že  žádní  dva 

jedinci ze stáda nebo dvě plodiny nejsou stejné. Tímpádem toto pozorování naprosto 
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vyloučilo  jakýkoliv  esencialismus.  Unikátnost  v  populačním myšlení  se  týká  celého 

organického světa. Jak napsal sám Ernst Mayr: ,,...Vždyť i tentýž jedinec se nepřetržitě  

mění v průběhu života a v různých prostředích. Všechny organismy a organické jevy  

maji soubor unikátních znaků a kolektivně je lze popsat jen pomocí statistiky...“16 Dnes 

také  díky genetice  víme,  že jedinci  v  pohlavně se rozmnožující  populaci  jsou vždy 

unikátní  a  to  dokonce  i  u  jednovaječných  dvojčat.  Velice  důležité  je  pozorování 

a soustředění se na detaily, které dělá lidem často problémy. 

Darwin zavedl čtyři nové pojmy, které ve filosofii vědy té doby chyběly a mohly 

pomoci  k  vyvrácení  těchto  dominantních  avšak  nesprávných  teorií.  Těmito  novými 

pojmy  byly:  populační  myšlení,  přírodní  výběr,  vliv  náhody  a  historie  (čas). 

S populačním  myšlení  se  také  objevila  Darwinova  variační  teorie.  Zlomové  pro 

pochopení  Darwinových myšlenek bylo uvědomit  si,  že  živý  svět  se  ve  skutečnosti 

neskládá z trvalých esencí tak, jak se domníval například Platón. S příchodem Darwina 

došlo konečně k uvědomnění si toho, že živý svět se skládá z vysoce proměnlivých 

populací. Evoluce znamená proměnu každé populace z generace na generaci. 

Velice  důležitou  osobou,  co  se  týče  populačního  myšlení  je  určitě  ekonom 

a reverend Thomas Robert  Malthus,  který  se proslavil  svojí  teorií  o  růstu populace, 

neboli  malthusianismem. Malthus ve svém díle Esej  o principu populace říká:  „Pro 

život člověka je nezbytná potrava. Milostný vztah mezi dvěma pohlavími je nutný, což  

zůstane,  přibližně  na  stejné  úrovni,  zachováno  i  v  budoucnu.  Populace,  je-li  

nekontrolovaná,  narůstá  geometrickou  řadou.  Potraviny  rostou  jen  matematickou  

řadou…Zákon přírody, jenž produkuje jídlo nutné k obživě člověka, ale rovněž určuje,že  

účinky těchto dvou nestejných sil – růst populace i růst potravinových zdrojů – musí být  

udržovány  v  rovnováze.“17 Teorie  populačního  myšlení  vychází  z  představy,  že 

přirozená  tendence  populace  je  tak  silná,  až  vyvolává  rychlejší  růst  populace.  Růst 

populace je pak rychlejší než růst zdrojů obživy. Podle Malthuse se populace zvětšuje 

geometrickou řadou, ovšem zdroj obživy se zvětšuje řadou aritmetickou. Tím Malthus 

16 Tamtéž, s. 111.
17 MALTHUS,  Thomas,  Robert.  Esej  o  principu  populace.  Vyd.  1.  Brno:  Zvláštní  vydání--,  2002, 

s. 11 - 12. ISBN 80- 854-3680-9. 
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tvrdí,  že  je  celé  lidstvo  spoutáno  populačním zákonem,  lidstvo  má  velmi  omezené 

možnosti. Malthusiánství předpokládá, že základními faktory společenského života jsou 

biologická potřeba jíst a biologická potřeba rozmnožovat se. Thomas Robert Malthus se 

domníval, že tyto dvě biologické potřeby jsou o mnoho silnější než schopnost lidí si 

potravu  obstarat.  Malthus  tvrdil,  že  celé  lidstvo  je  spoutáno  svými  pudy,  omezeno 

potřebou potravy a neustálou potřebou se rozmnožovat. Malthus jako ekonom usoudil, 

že  právě  zaostávání  výroby  potravin  za  populačním  přírůstkem  je  příčinou,  která 

znemožňuje podstatnému zdokonalení společnosti. Malthus v podstatě považoval války, 

pohromy a nemoci za pozitivní jevy. Podle něj vlastně jen díky těmto pozitivním jevům 

ještě nedošlo k přelidnění či hromadnému umírání na hlad. Musím ovšem podotknout, 

že Thomas Robert Malthus žil v letech 1766-1834, dnes je již situace poněkud jiná. Na 

některých místech začíná být Země přelidněná a hromadné umírání na hlad je bohužel 

každodenní záležitostí v zemích 3. světa. Malthusova teorie populačního myšlení silně 

ovlivnila Herberta Spencera a také samotného Charlese Darwina. 
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4 Darwin a darwinismus

4.1 Charles Robert Darwin18

Charles Robert Darwin se narodil 12. února 1809 v rodině lékaře na anglickém 

venkově. Již v raném dětství se zajímal o přírodu, přesto šel studovat na duchovního. 

Dříve to bylo normální vzdělání pro přírodovědce.  V prosinci roku 1831 se Darwin 

připojil k pětileté plavbě kolem pobřeží Jížní Ameriky na lodi Beagle. A právě během 

této plavby se z Darwina stal evolucionista, na loď ještě vstupoval jako člověk, který 

věřil ve Stvoření, Darwin byl ovšem výborným a velmi trpělivým pozorovatelem a tak 

si všiml probíhajících přírodních procesů a dalších stop, které ho přivedly až k myšlence 

biologické evoluce. Po svém návratu začal Darwin třídit a zkoumat biologický materiál, 

který shromáždil během plavby. Díky těmto poznatkům o místní krajině, fauně a flóře, 

které  získal  během plavby,  vznikly jeho představy o evoluční  teorii.  Darwin se stal 

evolucionistou po té, co si položil otázku: Jak by bylo možné vysvětlit proces evoluce ? 

Poté  si  uvědomil,  že  transmutacionismus,  transformismus  ani  žádná  další  teorie 

založená na esencialismu k tomuto vysvětlení nespěje. Tyto představy uveřejnil ve svém 

stěžejním díle O vzniku druhů (originální název: On the origin of spiences by means of 

natural  selection  or  the  preservation  of  favoured  races  in  the  struggle  for  life) 

24. listopadu  1859.  Darwin  ve  své  teorii  tvrdil,  že  biologické  druhy  jsou  časem 

a prostorem proměňované jednotky, které se vyvíjejí ze společného předka v důsledku 

drobných změn, které se časem nahromadily. Hlavním mechanismem v tomto procesu 

je podle Darwina přírodní výběr. Charles Darwin se oženil se svoji sestřenicí Emmou 

Wedgwoodovou. Zemřel 19. dubna 1882.

4.2 Darwinismus

Pod  významy  slov  darwinismus  neboli  Darwinova  teorie  je  ve  skutečnosti 

obsaženo celé množství různých teorií. Některé z těchto teorií byly osvojeny biology jen 

18 MAYR, Ernst.  Co je evoluce: aktuální pohled na evoluční biologii. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009, 
s. 29-32. Galileo, sv. 31. ISBN 9788020017543.
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několik málo let po uveřejnění Darwinova díla O vzniku druhů. Byly to teorie evoluce 

jako  takové  a  teorie  společného  původu.  Zatímco  teorie  gradualismu,  speciace 

a přírodního  výběru  musely  po  desetiletí  bojovat  se  svými  odpůrci  a  bohužel  ani 

dnes nenacházejí stoprocentní podporu. Darwinových teorií je celkem pět a jsou to: 

• nestálost druhů (základní teorie evoluce),

• původ všech organismů ze společných předků (evoluce štěpením),

• postupnost evoluce (bez saltací a mezer),

• zmnožování druhů (vznik rozmanitosti),

• přírodní výběr.19

Zvláštností Darwinovy evoluční teorie spočívá v tom, že nahodilost jednotlivých 

událostí  je  právě  tím,  co  jí  pohání  a  to  v  podobě  dostatečně  dlouhodobě  funkční 

a schopnou  dalších  změn.  Pochopitelně  tu  nejdůležitější  složku  evolučního  myšlení 

představují  proměny  jednoho  druhu  v  jiný  a  to  ve  velice  dlouhé  řadě  generací. 

Darwinismus představuje pro lidstvo dodnes tu vůbec největší  intelektuální revoluci, 

vždyť evoluční uvažování je součástí biologie, ale také lingvistiky, filosofie, sociologie, 

ale hraje také velkou roli  v oblasti  ekonomie.  Charles Darwin svým vydáním knihy 

O vzniku druhů způsobil obrovský rozruch, ale především konečně přesun od statického 

pohledu na  svět  k  pohledu velice  proměnlivému a  gradujícímu.  Darwin  svou teorií 

naprosto změnil jak pohled na celý svět, tak především pohled na člověka samého a také 

na  jeho  postavení  v  živém  světě.  Již  před  Darwinem  přicházeli  vědci,  biologové, 

geologové a dokonce i sami filosofové s nejrůznějšími evolučními teoriemi, ovšem stále 

bylo  přijímáno  Stvoření  tak,  jak  se  o něm  píše  v  knize  Genesis.  Až  samotnému 

Darwinovi se konečně povedlo vysvětlit evoluci bez jakýkoliv nadpřirozených sil, ale 

také  ji  podložit  důkazy,  které  byly  schopné  obstát  tvrdým argumentům z  řad  jeho 

kritiků, ale také zastánců. Konečně byl vznik života na Zemi vysvětlen pomocí procesů, 

které mohl i obyčejný člověk denně pozorovat sám v přírodě. Evoluce je představována 

jako historický proces, proto ji nelze dokazovat pouze argumenty či metodami, kterými 

můžeme  dokázat  například  nejrůznější  fyzikální  jevy.  Evoluci  a  všechny  evoluční 

19 MAYR, Ernst. Co je evoluce: aktuální pohled na evoluční biologii. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009, s. 
113. Galileo, sv. 31. ISBN 978-80-200-1754-3 
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události  je  třeba  dokazovat  a odvozovat  z  pozorování.  Vždyť  sám Darwin  přišel  na 

myšlenku o evoluci při své pětileté plavbě na lodi Beagle, kdy měl mnoho příležitostí ke 

zkoumání a pozorování fauny a flóry. Právě zde, z tohoto pozorování mohly vyrůst jeho 

evoluční  představy.  Výraz  evoluce  označuje  změnu  populací  organismů.  Populační 

myšlení Darwina přivedlo k teorii přírodního výběru, který je více popsán v podkapitole 

Přírodní výběr. Nezávisle na Darwinovi s touto teorií přišel také Alfred Russel Wallace.

Charles  Darwin  jasně  rozpoznal,  že  evoluce  se  skládá  ze  dvou stránek,  a  to 

anageneze a kladogeneze. Anageneze představuje vzestup fyletické linie, její pozvolnou 

přeměnu  ze  stavu  původního  do  stavu  odvozeného,  zatímco  kladogeneze  znamená 

rozštěpování evolučních linií neboli vznik nových větví fylogenetického stromu.

Přestože  zasvědcení  biologové  vnímali  evoluci  jako  fakt  již  v  60.  letech 

19. století, darwinismus musel čelit mnoha útokům a trvalo i desítky let, než ho někteří  

jedinci přijali. Dnes již o evoluci nelze hovořit jako o teorii, ale jako o faktu. Evoluce 

jako  fakt  je  podporována  obrovským  množstvím  denně  přibývajících  důkazů.  Tyto 

důkazy pak byly znovu a stále  ověřovány a buď podpořily původní  závěr,  nebo ho 

naopak falzifikovaly. Dnes již závěry evolucionistů prošly tolika možnými zkouškami, 

že  jsou  brány  za  zcela  jistou  věc.  Mezi  vůbec  nejzásadnější  důkaz  potvrzující 

Darwinovu teorii evoluce zajisté patří fosilní záznam. 

Fosilní  záznam  poskytuje  evolucionistům  ten  nejpřesvědčivější  důkaz. 

V geologických vrstvách bylo nalezeno obrovské množství jak zkamenělých živočichů, 

tak také rostlin.  Každá geologická vrstva v sobě skrývá v té době žijící tvory.  A na 

vrstvách po sobě jdoucích je velice dobře patrna příbuznost jednotlivých živočichů či 

rostlin.  Fosílie  objevené  v  nejnižších  vrstvách  fosilního  záznamu  se  velice  často 

v mnoha případech podobají ještě dnes žijícím druhů. A čím hlouběji je fosílie nalezena, 

tím méně si je s dnes žijícím druhem podobná. Zkameněliny nám vzácně podávají velmi 

detailní ukázku vývoje určitého druhu. Samozřejmě, jak by namítli kreacionisté, v každé 

fyletické linii se objevují mezery a právě toho kreacionisté velice často využívají ve 

svůj  prospěch.  Téma  chybějícího  článku  je  více  rozebráno  v  kapitole  Argumenty 
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kreacionistů proti evoluci. 

Podle Ernsta Mayra zvláštní přesvědčivost dodává fosilní řadě živočichů fakt, že  

každý fosilní typ nalézáme právě na té časové úrovni, kde bychom ho měli očekávat.20 

To znamená, že pokud bychom našli fosílii nějakého živočicha ve fosilním záznamu, 

kde ještě neměl být, veškeré důkazy a názory, které kdy poskytl nebo alespoň podpořil 

fosilní  záznam  by  byly  vyvráceny.  Naštěstí  nikdy  k žádnému  nesprávnému  nálezu 

nedošlo.  Dříve  se  stáří  zkamenělin  pouze  odhadovalo  a mohlo  tedy  dojít  k  omylu 

v dataci, dnes se ovšem stáří fosílii měří pomocí radiouhlíkového datování. 

Charles  Darwin  ve  své  evoluční  teorii  také  jako  první  předložil  teorii 

o společném původu. Na tuto teorii Darwin přišel během svého pobytu na Galapágách 

při  pozorování  ptáků.  Jelikož jsou Galapágy souostrovím, které ve  skutečnosti  tvoří 

vrcholky sopek a nikdy neměly suchozemské spojení s Jižní Amerikou nebo jakýmkoliv 

jiným kontinentem, usoudil Darwin, že veškeré rostliny nebo zvířata se na Galapágy 

musela dostat kolonizací přes vodní plochu. Darwin již ze svých dřívějších cest věděl, 

že v Jižní Americe žije pouze jeden druh drozda, ovšem na Galapádském souostroví žily 

tři  odlišné  druhy  drozda.  Z  toho  Darwin  usoudil,  že  tyto  odlišné  druhy  musely 

vzniknout z jednoho jediného druhu pocházejícího právě z Jižní Ameriky. Darwina tento 

objev  přivedl  k  myšlence,  že  zřejmě  všechni  drozdi  žijící  na  světě  jsou  potomky 

jednoho  předka.  A  tito  drozdi  se  od  sebe  odlišují  pouze  znaky,  které  získali 

přizpůsobením se různému klimatu, ochranou před nepřáteli či jinými vlivy, jakými na 

ně působilo jejich okolní prostředí. Darwina tento řetězec odvozování přivedl k závěru, 

že společné předky měly všechny organismy na Zemi a že pravděpodobně veškerý život 

na  Zemi  začal  jediným počátkem jeho  vzniku.21 Tato  Darwinova  teorie  společného 

původu byla již mnohonásobně potvrzena nejrůznějšími výzkumy. Darwin touto teorií 

odpověděl  na mnoho otázek typu:  Jak je možná tak obrovská rozmanitost  životních 

forem ovšem se stejnými znaky či stavbou? Je to právě společným předkem, kterého 

jistě  mají  všechny  životní  formy,  které  mají  stejné  či  hodně  podobné  znaky.  Tyto 

podobné znaky získaly po společném předkovi a to v čem se mezi sebou odlišují se jim 
20 Tamtéž, s. 39-40.
21  Tamtéž, s. 43.
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vyvinulo v průběhu času přizpůsobováním se jejich okolnímu prostředí. Fosilní záznam 

je velmi zřejmým důkazem o společném původu. 

A byl to právě Charles Darwin, kdo byl schopen naprosto vyloučit z biologie 

veškeré  teleologické  vysvětlení.  Teleologii  v  biologické  evoluci  může  vidět  pouze 

člověk, který evoluci dostatečně nepochopil.  Často jsou proti  darwinismu používány 

námitky,  že  se  ve spojení  s  ním používají  výrazy jako jsou užitečnost,  vhodnost  či 

přizpůsobování.  Tyto  pojmy  jsou  ovšem  v  evoluci  chápány  jako  výsledky  procesu 

výběru, který sám není nijak účelově řízen, ale jeho výsledkem je odstranění toho, co je 

neschopné přežít neboli neúčelné.

4.2.1 Přírodní výběr

S myšlenkou přírodního výběru přišli nazávisle na sobě Charles Darwin a Alfred 

Russel Wallace.  Tato myšlenka je jednou z vůbec nejodvážnějších teorií,  tvoří  ji  pět 

faktů vycházejících z pozorování a tři závěry, které byly odvozené.

• Každá populace má natolik vysokou plodnost, že nebýt omezení, počet jedinců 

by rostl exponenciálně. S tímto tvrzením přišel Paley a Malthus.

• Velikost populací se s výjimkou dočasných každoročních fluktuací dlouhodobě 

nemění – pozorovaný ustálený stav. Zdrojem tohoto principu je pozorování.

• Každý  druh  disponuje  pouze  omezenými  zdroji.  Tento  princip  vychází 

z pozorovaní, které podpořil Malthus. Z tohoto principu tedy vychází fakt, že 

členové druhu spolu intenzivně soupeří – boj o přežití.

• Žádní  dva  jedinci  populace  nejsou  zcela  stejní.  Tento  princip  je  založen  na 

populačním myšlení.  Zdrojem pro tuto myšlenku byli  pro Darwina chovatelé 

skotu,  taxonomové a  jeho objevy během plavby na  Beagle.  Závěrem tohoto 

principu  je  podle  Darwina  přírodní  výběr,  protože  z  toho  nutně  vyplývá,  že 

jedinci se od sebe v populaci také liší pravděpodobností přežití.

• Řada  rozdílů  mezi  jedinci  v  populaci  je  alespoň  zčásti  dědičná.  Na  tuto 

myšlenku Darwin přišel díky chovatelům skotu. A závěrem je, že pokračování 
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přírodního výběru po mnoho generací vyúsťuje do evoluce.22

Pro  princip  působení  selekce  neboli  boje  o  život  je  základním přepokladem 

variabilita druhů. 

4.3 Neodarwinismus

Neodarwinismus  dnes  představuje  hlavní  paradigma  evoluční  teorie,  vznikl 

spojením darwinismu a genetické teorie.  Dnes již víme,  že tou nejzákladnější  hnací 

silou  přírodního výběru  jsou  geny.  Geny,  které  se  neustále  replikují  v  následujících 

generacích. Podle Richarda Dawkinse, který je jedním z představitelů neodarwinismu 

mezi  sebou  geny  neustále  bojují  o  možnost  zkopírovat  se  v  další  generaci.  Podle 

Dawkinse  v přírodním  výběru  není  vždy  nutné,  aby  si  organismy  mezi  sebou 

konkurovaly, někdy je k přežití a dalšímu reprodukování mnohem výhodnější, aby mezi 

sebou  organismy spolupracovaly.  Geny,  které  budou  při  tomto  replikování  úspěšné, 

vytvoří těla, která jim budou sloužit jako jakýsi dopravní prostředek do budoucnosti. 

Dawkins tělům říká vehikly nebo také nástroje k přežití. Z toho vyplývá, že v biologické 

evoluci se někdy také objevuje jistá míra altruismu.

Altruismus  se  nejvíce  vyskytuje  mezi  orgamismy,  které  jsou  si  příbuzné. 

Příbuzné organismy mají totiž mnoho společných genů a organismu jde v prvé řadě o to, 

aby se dále rozmnožovaly jeho geny. V biologické evoluci tudíž nejde o to, kolik bude 

mít daný živočich potomků, ale jde především o to,  kolik replikuje genů do dalších 

generací.  Podle  neodarwinistů  má  v  přírodním výběru  obrovský význam biologická 

zdatnost  neboli  fitness.  Tato  biologická  zdatnost  se  měří  jako  počet  kopií  genu 

předaných do dalších generací. Zvyšovat tuto zdatnost je tedy možné jak předáváním 

genů  svým  potomkům,  tak  při  pomoci  reprodukce  organismům,  kteří  jsou  nositeli 

stejných genů.  Z tohoto  tvrzení  vyplývá,  že  živočich  s  jistotou  vždy pomůže svým 

přímým potomkům a až potom dalším příbuzným. Protože čím bližší příbuzný, tím více 

spolu mají shodných genů. A zde se jedná především o uchování svých genů v dalších 

generacích. Mezi živočichy, kteří mají nejvíce shodných genů  patří například mravenci 

22 Tamtéž, s. 143

41



Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci

či včely. Toto chování se děje podle tzv. Hamiltonova pravidla. 

Toto Hamiltonovo pravidlo bylo zpopularizováno právě Richardem Dawkinsem 

a to v knize Sobecký gen. Dle Dawkinse jsou organismy pouze složitými stroji, které 

byly  vyvinuté,  aby  dále  šířily  svoje  geny.  Jsme  stroje  na  přežití  –  roboti  slepě  

naprogramováni k uchovávání sobeckých molekul známých jako geny.23 Dle Dawkinse 

se geny rozmnožují občasnými a naprosto nahodilými mutacemi. Tyto mutace mohou, 

ale nemusejí napomáhat jejich přežití. Geny samotné nemohou plánovat dopředu a už 

vůbec ne reagovat na své prostředí. Pokud by geny mohly plánovat dopředu znamenalo, 

by to dle mého názoru, že by na světě nesměly existovat žádné nemoci. Vždyť kdyby 

geny  mohly  plánovat  dopředu,  přece  by  se  nenechaly  zabít  například  rakovinou. 

A k tomu v dnešním světě bohužel běžně dochází. 

23 DAWKINS, Richard. Sobecký gen. Vyd. 1. Překlad Vojtěch Kopský. Praha: Mladá fronta, 1998, s. 5 
ISBN 80-204-0730-8. 
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5 Kreacionismus

Víra v doslovnou pravdivost Stvoření, tak jak je zaznamenáno v knize Genesis.24 

V nejširším  slova  smyslu  lze  říci,  že  kreacionismus  je  vírou,  že  nadpřirozená  síla 

zasahuje  do  vzniku  a  také  do  vývoje  přírody.  Mezi  kreacionismem a darwinovskou 

teorií docházelo od samého počátku ke konfliktům, jsou spolu v naprostém rozporu. Ani 

dnes není situace jiná, nejvíce je to vidět v USA. Kreacionismus má různé formy, od 

těch, které tvrdí, že za každou změnou stojí Bůh, až po ty mírnější, které tvrdí, že Bůh 

zasáhl pouze jednou a to, když stvořil přírodní zákony, které již samy ovlivňují přírodu. 

Podle kreacionistů existuje Stvořitel, který stvořil vesmír, Zemi a také veškerý život na 

ní. Podle tohoto názoru je tudíž Stvořitel vlastníkem všeho a také autoritou,  dárcem 

zákonů  a  pravidel,  které  jsou  lidé  povinni  dodržovat.  Člověk  je  součástí  tohoto 

Stvořitele a tak pouze skrze něj dokáže člověk rozlišovat mezi dobrem a zlem. 

5.1 Představitelé kreacionismu

Mezi významné české kreacionisty patří například Prof. RNDr. Emil Paleček. 

Narodil se v roce 1930 a vystudoval Přírodovědeckou fakultu MU v Brně. Dnes se Brně 

zabývá  biofyzikální  chemií  nukleových  kyselin  a  bílkovin  v Biofyzikálním  ústavu 

AV ČR.  Také patří mezi zakládající členy Učené společnosti ČR. V roce 1961 získal 

Heyrovského cenu pro mladé vědce, následovalo Státní vyznamenání za práci na DNA 

v roce 1976, dále je také vlastníkem Zlaté medaile J. G. Mendela, která mu byla udělena 

v  roce  1990.  Jedním  z  nejnovějších  příspěvků  mezi  jeho  cenami  je  AS  ČR 

z roku 2000. 25

Dalším  neméně  uznávaným  kreacionistou  v  České  republice  je 

Prof. MUDr. Jiří Vácha,  DrSc.,  který  se  narodil  roku  1938.  Studoval  medicínu 

a biologii. Pracoval 25 let v Biofyzikálním ústavu ČSAV, kde se experimentálně zabýval 

24 MAYR, Ernst.  Co je evoluce: aktuální pohled na evoluční biologii. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009, 
s. 320. Galileo, sv. 31. ISBN 9788020017543.

25 Akademie  věd  České  republiky:  Prof.  RNDr.  Emil  Paleček,  DrSc.  [online].  [cit.  2014-04-24].  
Dostupné z: http://www.cas.cz/o_avcr/medailonky/palecek_emil.html 
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radiobiologií  a  fyziologickými  regulacemi.  Po  převratu  se  habilitoval  na  lékařské 

fakultě,  přednášel  patologickou  fyziologii  a  řídil  výzkum  v  oboru  molekulární 

patofyziologie. Filosoficky zamlada vyrůstal na tomistické literatuře své doby, později 

byl  podstatně ovlivněn fenomenologií  a  v  některých aspektech  analytickou filosofií. 

Jako emeritus věnuje všechen čas filosofické analýze evoluční teorie.26

Pavel  Kábrt  se  zabývá  tematikou  kreace-evoluce  od  mládí.  Je  členem 

CRS - Creation  Research  Society  (Sustaining  member)  v  USA.  Bibli  považuje  za  zdroj 

objektivních informací, její nesrovnalosti s vědou považuje za omyly vědců nebo za 

důsledek jejich  spiknutí.  Podle  jeho představ  je  Země pouze  několik  tisíc  let  stará, 

hlavním geologickým činitelem byla biblická potopa, život s jeho rozmanitými formami 

se nevyvíjí, neboť byl v konečné podobě stvořen. Kromě publikační činnosti již přes 12 let 

přednáší studentům vysokých a středních škol i veřejnosti.27

V zahraničí  je  uznávaným kreacionistou například  profesor  Michael  J.  Behe, 

který  se  narodil  v  roce  1952.  Je  biochemik,  kritik  neodarwinismu a  zastánce  teorie 

inteligentního designu. Je profesorem biochemie na Lehigh University.  V roce 1996 

publikoval  knihu  Darwinova černá  skříňka (Darwin's  Black Box),  ve  které popisuje 

vnitřní  struktury  buňky.  Na  základě  svých  vědeckých  pozorování  dokazuje,  že  tato 

jemně vyvážená, v dokonalé souhře fungující zařízení nemohla vzniknout na základě 

postupného vývoje v souladu s Darwinovou evoluční teorií, ale že popsané mechanismy 

musely být zkonstruovány, ať už Bohem či nějakou vyšší inteligencí. Rozvíjí koncept 

neredukovatelné složitosti.28

26 Jiří Vácha´s Home Page [online]. [cit. 2014-04-24]. Dostupné z: http://www.jvacha.com/cv.html 
27 Kreacionismus [online].  [cit.  2014-04-24].  Dostupné  z:  http://kreacionismus.cz/kreace/o
%20autorovi.htm 
28 Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 
2014-04-24]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Behe 
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5.2 Rozdělení kreacionismu

5.2.1 Biblický kreacionismus

Lidé byli již ve starověku a také středověku přesvědčeni, že svět je od svého 

stvoření neměnný. Tuto teorii zastávají kreacionisté, kteří tvrdí, že svět byl stvořen tak, 

jak se píše v Bibli a to pouze během 6 dní.

Zastánci biblického procesu se nesmířili  s  tím, že se ve 20. století  začalo na 

školách vyučovat  o  evoluci.  Vyskytly se  ovšem výjimky a to  ve státech Tennessee, 

Mississipi  a  Arkansasu.  To vedlo  ke  sporu  mezi  evolucionisty a  kreacionisty,  který 

vygradoval až k procesu soudnímu – tzv. opičí proces. V tomto procesu se proti sobě 

postavili zastánce evolucionismu John Thomas Scopes a kreacionista William Bryan. 

Zákaz vyučovat ve školách o evoluční teorii trval v Tennessee až do roku 1967.

5.2.2 Vědecký kreacionismus

Počátek  teorie  vědeckého  kreacionismu  se  vztahuje  k  vydání  knihy 

J. Withcomba a H.  Morrise  Potopa světa.  Tato kniha  byla publikována v roce 1961 

a v roce  1963 na  její  počest  vznikla  vědecká  společnost  Creation  Research  Society. 

V 80. letech byl již vědecký kreacionismus velmi rozšířený a měl také poměrně silný 

politický vliv.

Kreacionisté zastávají názor tzv. mladé Země, je to tvrzení, že naše Země je stará 

6 000 – 10 000 let.  Tomuto tvrzení ovšem odporují  biologické i  geologické důkazy 

o stáří naší Země. Zastánci vědeckého kreacionismu byli toho názoru, že veškeré údaje 

o  stáří  Země  podle  evoluční  teorie  nejsou  pravdivé.  Tento  názor  se  jim  ovšem 

nepodařilo potvrdit a s postupem času musel vědecký kreacionismus názor tzv. mladé 

Země opustit. Ovšem rozhodně se nevzdali myšlenky, že zásadní roli vzniku Země měl 

Bůh.
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Vědecký kreacionismu začal ztrácet svůj význam a biblická představa o stvoření 

světa  byla  vyvrácena  řadou  důkazů.  V roce  1987  bylo  Nejvyšším  soudem  v  USA 

zakázáno v hodinách biologie přednášet kreacionistická tvrzení o vzniku Země.

5.3 Argumenty kreacionistů proti evolucionismu

5.3.1 Inteligentní design (ID)

Inteligenstní design (ID) v užším významu je vyjádření přesvědčení, že některé  

rysy živých tvorů a vesmíru lze vysvětlit pouze poukazem na inteligentní záměr. V širším  

významu se  jedná  o  hnutí,  které  usiluje  o  společenské  prosazení  nauky  o  stvoření,  

především pak zavedení její výuky na školách při současném poukazu na hypotetičnost  

Darwinovy  evoluční  teorie.  ID  se  konstituoval  v  druhé  polovině  80.  let  20.  století  

v USA, kdy se několik  zastánců předchozího kreacionistického hnutí  uchýlilo k nové  

podobě argumentace, která nadpřirozeného činitele již nenazývá Bohem.29

Argument  inteligentního  desingu  je  velmi  starý,  znali  ho  již  staří  Řekové. 

Vychází z tzv. teleologického důkazu neboli důkazu z účelného uspořádání přírody. Věci 

ve světě, zvlášť věci živé, vypadají, jako by byly zkonstruované za nějakým účelem. 

Problém  teleologie  není  možné  vyloučit  z  evolučního  myšlení.  Byla  to  právě  ona 

představa  účelného  uspořádání  světa,  která  přerušila  a  na  dlouhou  dobu  odstranila 

takové  praevoluční  úvahy,  jaké  jsme  mohli  nalézt  u  presokratických  myslitelů. 

Jedinými, kdo se jak v antice, tak v novověku postavili proti teleologickému myšlení 

byli atomisté. Teleologičtí autoři jakými byli především Sokratés, Platón a Aristotelés 

považovali za nejdokonalejšího tvora člověka, kvůli kterému je svět účelně uspořádán 

tak, aby právě jemu nejvíce vyhovoval. Tito autoři odlišovali člověka od ostatních tvorů 

kvůli tvrzení o jeho schopnosti rozumě myslet. Dnes ovšem již víme, že i ostatní živí  

tvorové  jsou  nadáni  jistými  rozumovými  vlastnostmi.  Můj  názor  je  takový,  že  jistí 

živočichové by se například,  co se týče chování v přírodě za účelem přežití,  zajisté 

29 DAWKINS, Richard. Boží blud: přináší náboženství útěchu, nebo bolest?. Vyd. 1. Praha: Academia, 
2009, s. 83. Galileo, 25. ISBN 9788020016980. 
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chovali mnohem rozuměji než dnešní člověk. Ale vraťmě se zpět k otázce účelnosti. 

Spor  mezi  teleologickými  filosofy  jakým  je  například  Aristotelés 

a protiteleologickými  mysliteli,  které  může  zastupovat  atomista  Lucretius,  je  patrný 

v otázce vzniku jednotlivých orgánů. Spor je zde v tom, jestli orgány mají své určité 

vlastnosti právě proto, že si je sami za nějakým účelem vyvořily nebo jestli je získaly 

zcela náhodou či pomocí přírodního výběru. Myslím, že dnes je již správná odpověď 

k vyřešení tohoto sporu patrná.  Příkladem mohou být zuby moudrosti,  které vznikly 

náhodou,  ale  protože  je  člověk  nepotřebuje,  tak  se  již  u  některých  jedinců  vůbec 

nevyskytují. A pokud člověku narostou, ve velké většině případů je lékař musí stejně 

odstranit,  protože  člověku  překáží  nebo  mu  způsobují  jiné  problémy.  Přece  by 

inteligentní  bytost  nestvořila  člověka  se  zuby,  které  mu  budou  spíše  překážet 

a způsobovat bolest.

Účelnost může představovat opravdu vážný problém, jelikož je velice nápadná 

při  sledování  živočichů a  světa  vůbec.  Pokud špatně  pochopíme adaptaci  a  nebo  ji 

nepochopíme vůbec. Kreacionisté totiž zaměňují funkční adaptaci s účelností například 

při sledování vývoje jedince, v sociálním chování, v reprodukci... Ovšem ve skutečnosti 

jsou  všechny tyto  procesy,  které  vypadají  jako že  sledují  nějaký určitý  cíl,  funkční 

adaptací. Někdy může být velmi složité uvědomit si, že se jedná o adaptaci, jelikož je 

proces  adaptace  velice  složitý  děj,  probíhající  na  mnoha  úrovních,  může  působit 

dojmem nepravděpodobnosti.  Ale právě  tato  složitost  zajišťuje  dynamickou stabilitu 

a s tím související  možnost  dalších  proměn.  To,  co  se  nám jeví  jako  účel,  je  přece  

výsledkem evolučního procesu...30 

Věci ve světě, zvlášť věci živé, vypadají, jako by byly zkonstruované za nějakým  

účelem.  Nic  z  toho,  co  známe,  nevypadá  zkonstruovaně,  pokud  to  zkonstruované  

opravdu  není.  Tudíž  musí  existovat  nějaký  konstruktér  a  tomu  říkám  Bůh.31 

30 HLADKÝ,  Vojtěch,  Radim  KOČANDRLE  a  Zdeněk  KRATOCHVÍL.  Evoluce  před  Darwinem: 
nejstarší vývojová stadia evoluční nauky. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012, s. 160. Amfibios, 
sv. 17. ISBN 9788074650239. 

31 DAWKINS, Richard. Boží blud: přináší náboženství útěchu, nebo bolest?. Vyd. 1. Praha: Academia, 
2009, s. 100-101. Galileo, 25. ISBN 9788020016980. 
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Kreacionismus poukazuje na to, že příroda je tak velmi složitá, účelná a organizovaná, 

že musela být stvořena nějakou inteligentní bytostí. V 18. století se tento argument stal 

základem tzv. naturtheologie a byl teoreticky rozpracován Williamem Paleyem. Paley 

tvrdil,  že  kdybychom v lese  našli  hodinky,  muselo  by nám být  hned jasné,  že  tam 

nevznikly náhodou,  ale že je zkonstruovala nějaká inteligentní bytost.  Ve 20. století 

přišel s obdobným tvrzením Fred Hoyle – tvrzení o Boeingu 747 na vrakovišti. Hoyle 

řekl, že pravděpodobnost, že život vznikl na Zemi, není o nic větší než pravděpodobnost,  

že se vrakovištěm prožene hurikán a bude to štěstí, že složí Boeing 747.32

Důležité je rozlišovat mezi zastánci lokálního teleologického uspořádání světa, 

se kterým se ztotožňuje Aristotelés. Ten totiž prosazoval názor, že účelné je uspořádání 

zdola,  jelikož živočichové sledují  své vlastní cíle  směřováním k dobru,  které  je pro 

všechny  stejné  –  k  nehybnému  hybateli.  Ten  ovšem  do  světa  nezasahuje,  tudíž 

o dosáhnutí  cíle  se  jednotliví  živočichové  musejí  starat  sami.  A zastánci  globálního 

teleologického uspořádání světa. Ti jsou toho názoru, že účelnost lze sledovat v celém 

světě, je to celkový plán, který do světa vložil jeho tvůrce. Jako představitele tohoto 

názoru  je  možné považovat  Sókrata  a  Platóna.  Tento  globální  teleologický názor  je 

velmi  blízký  názoru,  jaký  uznávají  právě  zastánci  tzv.  inteligentního  plánu 

(inteligentního  designu).  Aby  se  kreacionismus  mohl  i  nadále  prosazovat  proti 

darwinistickému pojetí evoluce, musel se vzdát biblického pojetí stvoření a s tím také 

všech biblických pojmů. Místo toho začali kreacionisté používat takové pojmy jako je 

inteligentní  design  nebo  designér.  Jak  evolucionismus  tak  inteligentní  design  se 

odvolávají na vědecké argumenty. Zastánci inteligentního designu tvrdí, že není možné, 

aby živé organismy vznikly pouze působením mechanismů, jak tvrdil Darwin ve své 

evoluční  teorii.  Podle  hnutí  inteligentního designu jsou tyto  organismy příliš  složité 

a účelné. Proto neokreacionisté přišli s ideou inteligentního designu nebo inteligentního 

designera, který stojí za veškerým vznikem, uspořádáním a neustálým řízením podle 

předem  daného  plánu.  Jako  argumenty  pro  inteligentní  design  jsou  uváděny  živé 

systémy,  které  je  velmi  těžké  vysvětlit  postupným  výběrem  na  základě  přírodního 

výběru. Pro kreacionisty je nemožné, aby něco tak nepravděpodobného, krásného nebo 

32 Tamtéž, s. 134-136.
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příliš složitého mohlo vzniknout náhodou, tudíž pro kreacionistu za vším musí nutně 

stát nějaký konstruktér. 

Richard  Dawkins  zde  ovšem argumentuje  tím,  že  k  vysvětlení  něčeho velmi 

komplexního  není  vhodné  používat  inteligentní  design.  Podle  Dawkinse  není 

inteligentní  design  věrohodným  vysvětlením,  dokonce  naopak  inteligentní  desing 

problém podle něj pouze ještě zveličuje. Při uznání inteligentního designu se naskytuje 

otázka, kde má tento designér původ.  Jakákoliv entita, která je schopná inteligentně  

navrhnout něco tak nepravděpodobného, jako je masožravá rostlina (nebo vesmír), by  

musela  být  ještě  nepravděpodobnější.33 Jediným možným řešením je  přírodní  výběr. 

Kreacionisté ovšem tento základní princip evoluce nepochopili. Přírodní výběr dokáže 

bez pomocí jakéhokoliv plánu během několika milionů let vytvořit účelné a komplexní 

organismy a orgány.

Dalším  argumentem  z  řad  evolucionistů  proti  inteligentnímu  desingnu  jsou 

zbytkové  orgány,  které  byly  ještě  u  našich  předků  funkční,  ale  postupně  se  staly 

přebytečnými a neúčelnými. Takovými zbytkovými orgány jsou například slepé střevo, 

zuby moudrosti, kostrč... Jiným příkladem může být neefektivní či nelogické uspořádání 

orgánů,  například  sítnice  oka  je  naruby,  světelné  paprsky  tak  než  dopadnou  na 

světločivé  buňky,  nejprve  musí  procházet  vrstvou  nervových  vláken  a  buněk.  Ani 

mutace nejsou výtvorem nějakého inteligentního designera, vždyť drtivá většina mutací 

je škodlivá a vede k vymření. Přece by dokonalá bytost nedala vzniknou něčemu, co 

není třeba? 

Evoluce bývá často srovnávána s prací kutila, má velmi daleko k dokonalosti, 

neustále jsou v ní objevovány různé bizardnosti a podivná řešení, která by si dokonalý 

designér  (Bůh)  nemohl  dovolit.  Evoluce  pracuje  na  tom,  co  již  existuje,  pouze  to 

všelijak kombinuje, doplňuje, vylepšuje a někdy dokonce i přetvoří k plnění úplně nové 

funkce. Přírodní výběr pracuje jako kutil, využívá nejrůznějších materiálů, které různě 

spojuje a dopředu o něm nikdy neví, kdy by se ještě v budoucnu mohl hodit. Kutil se 
33 DAWKINS, Richard. Boží blud: přináší náboženství útěchu, nebo bolest?. Vyd. 1. Praha: Academia, 

2009, s. 142. Galileo, 25. ISBN 9788020016980. 
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pouští do své práce a nemá předem vymyšlený žádný plán. Důkazem toho může být 

například vytvoření křídla z končetiny. Darwin tvrdil, že nové struktury jsou utvářeny 

na základě již existujících. A udává příklad orchidejí, na kterých existoval dříve jakýsi 

lep, který původně sloužil k zachycení hmyzu, po vývoji začal lep sloužit k zajištění 

křížení opylením tak, že se nalepil na tělo hmyzu a ten jej následně přenesl. Dalším 

známým  příkladem,  který  ukazuje  evoluci  jako  kutila  představuje  vývoj  plic 

u suchozemských  obratlovců.  Plíce  suchozemských  obratlovců  byly  vytvořeny 

u sladkovodních ryb žijících v močálech, kde neměly dostatek kyslíku. Ryby si zvykly 

polykat vzduch a získávat tak kyslík stěnou svého jícnu, tím se začal zvětšovat povrch 

stěny a na jícnu se tvořily vychlípeniny, které byly tlakem přírodního výběru nuceny 

k neustálému zvětšování, až se z nich vyvinuly plíce. Dalším příkladem je vývoj mozku, 

ten také vypadá spíše jako práce kutila než inteligentního designéra.  Mozek vznikal 

různým  přidáváním  nových  struktur  ke  strukturám  starým.  Nejnovější  část  mozku, 

koncový mozek a šedá kůra mozková, řídí intelektuální a poznávací funkce. Nejstarší 

část mozku řídí činnosti vnitřních orgánů a emoce. Zde evoluce (kutil) pouze přidala ke 

starým částem nové, místo aby celou část vyměnila tak, jak by to udělal designér. Práce 

inteligentního designu by se dala ztotožnit s prací inženýra, který než se pustí do práce, 

má předem zhotovený plán toho, co bude vyrábět, jak to bude vyrábět a k čemu bude 

výsledný produkt jeho práce sloužit.34

5.3.2 Chybějící článek

Chybějící  článek  (missing  link)  se  nazývá  fosilie,  která  přemosťuje  velkou  

mezeru dělící původní a odvozenou skupinu organismů, například Archaeopteryx mezi  

plazy a ptáky.35 Velmi častným agrumentem kreacionistů proti evolucionismu je právě 

tzv.  chybějící  článek.  Kreacionisté  proti  evoluci  argumentují  tím,  že  pokud  se  ve 

fosilním záznamu mezi dvěma druhy nenajde přechodný tvar, je zřejmé, že druhy byly 

stvořeny samostatně a nezávisle na sobě. Dawkins na to namítá, že mezery ve fosilním 

34 JACOB, François. Hra s možnostmi: esej o různosti života. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1999, s. 35-55. 
ISBN 80-718-4816-6. 

35 MAYR, Ernst.  Co je evoluce: aktuální pohled na evoluční biologii. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009, 
s. 320. Galileo, sv. 31. ISBN 9788020017543. 
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záznamu jsou neustále doplňovány. Ovšem i přes toto doplňování se jen velmi náhodně 

podaří objevit nepřerušenou linii fosílií. Ve skutečnosti je vlastně obrovským štěstím, že 

vůbec nějaké fosílie máme. A již Darwin tvrdil, že fosilní záznam nedostatečně odráží 

postupnou změnu evoluce, protože je velmi neúplný. Pouze z velmi malého procenta 

kdysi žijících organismů se staly fosílie.  Protože z organismu se stane fosílie pouze 

tehdy, pokud je ihned po své smrti zasypán sopečným popelem nebo jinými sedimenty. 

Velká  část  mrtvých  organismů  bývá  sežrána  mrchožrouty  nebo  se  prostě  rozloží. 

Přávážné procento organismů, ze kterých se již staly fosílie byla zničena podsouváním 

tektonických desek.

Nálezy  fosílií  jsou  pro  evolucionisty  jedním  z  nejdůležitějších  důkazů. 

Evolucionistický a vědecký názor tvrdí, že zkameněliny jsou důkazem toho, že naše 

Země je mnohem starší než jak to propagují kreacionisté podle výpočtů z Bible. Než se 

z živočicha či rostliny stane zkamenělina trvá to milony let. Ovšem kreacionisté si našli 

další skulinku, jak naložit s objevy těchto fosílií. Jejich argumentem je potopa světa tak, 

jak je to popsáno v Bibli. Podle kreacionistického názoru musely zkameněliny naopak 

vzniknout velice rychle a to při biblické potopě celého světa. Zde se vyskytuje otázka, 

co znamenalo pro člověka popisujícího tuto potopu pojem celý svět? A opět se zde také 

vyskytuje  otázka,  proč  by Bůh nechal  vyhynout  některé  druhy,  které  před  tím sám 

stvořil? V Bibli se také píše o tom, že Bůh přikázal Noaovi, aby od každého zvířete 

zachránil  na  své  arše  jeden  pár.  Proč  se  potom  nacházejí  i  zkameněliny  dnes  již 

vyhynulých druhů?

Připustit  si  nevědomost  a  dočasnou  tajuplnost  je  pro  kvalitní  vědu  velice  

důležité. Je tudíž mírně řečeno nešťastné, že kreacionistická propaganda využívá hlavně  

negativní strategie, při níž se vyhledávají mezery ve vědeckém poznání a kontumačně se  

zaplňují  inteligentním  designem.36 Kreacionista  smýšlí  tak,  že  pokud  zrovna  selže 

evoluční teorie nebo pouze nemá v onom okamžiku ty správné důkazy, znamená to, že 

onou pravdivou teorií je kreacionismus. Ovšem opačně tento argument již neplatí. 

36 DAWKINS, Richard. Boží blud: přináší náboženství útěchu, nebo bolest?. Vyd. 1. Praha: Academia, 
2009, s. 148. Galileo, 25. ISBN 978-80-200-1698-0. 
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Dalším argumentem ze  strany evolucionistů  je  výklad  vzniku  nových druhů. 

Nové druhy totiž většinou vznikají pokud je populace rozdělena nějakou bariérou. Nový 

druh  tedy  vzniká  zpravidla  na  omezeném  prostoru,  v  malém  segmentu  původní 

populace a v časově krátkém období. Proto lze přechodné formy zachytit ve fosilním 

nálezu  jen  vzácně.  Někteří  kreacioničtí  autoři  tyto  mezery  systematicky  hledali, 

například Berlinsky, který našel 250 mezer. 

5.3.3 Populární důkazy Boží existence37

Mezi  kreacionisty  zaznívá  spousty  dalších  argumentů  působících  proti 

evolucionistům. Některé z nich uvádí Richard Dawkins ve svých knihách. Důkazem 

Boží existence, který z víry dělá taktickou otázku je tzv. Pascalova sázka. Francouzský 

matematik Blaise Pascal z víry udělal sázku, ze které vyplývá, že je za všech okolností 

lepší, výhodnější v Boha věřit než nevěřit. Pascal šířil názor, že je lepší v Boha věřit 

i s tou možností, že Bůh ve skutečnosti neexistuje, než v Boha nevěřit. Protože pokud se 

nakonec prokáže, že Bůh existuje a my jsme v něj nevěřili, budeme věčně zatraceni. 

Dawkins  zde  argumentuje  tím,  že  pokud by se člověk měl  řídit  tímto  argumentem, 

jednalo by se pouze o víru předstíranou nikoli  opravdovou. A pokud by vážně Bůh 

existoval a byl vševědoucí, jak o něm věřící tvrdí, stejně by odhalil, že v něj věříme 

pouze z prozíravosti. Dawkins pokládá otázku, pokud by Bůh skutečně existoval, vážil 

by si  více  upřímnosti  nevěřícího,  kterému chyběly  důkazy pro  víru  nebo  falešného 

věřícího?  Dawkins  se  domnívá,  že  Pascal  tuto  sázku nemyslel  úplně  vážně,  ovšem 

někteří kreacionisté jí opravdu jako argument pro dokázání existence Boha používají. 

Dalším a poměrně hodně moderním důkazem Boží existence je tzv. Bayesovský 

důkaz. Tento důkaz se objevil v knize Stephena Unwina, který tvrdí, že existence Boha 

lze vypočítat pomocí Bayesova teorému. Podle tohoto výpočtu Unwinovi vychází, že 

existence Boha je 67%. 

Podle Dawkinse kreacionisté také často argumentují tzv. důkazem založeným na 

37 Tamtéž, s. 126-133.
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kráse.  Tento  argument  tvrdí  asi  toto:  Jak  by  byly  možné  Beethovenovy  úchvatné 

kvartety, Shakespearovy sonety či Michelangelovy obrazy bez Boha? Jdou samozřejmě 

použít další jména slavných umělců. Dawkins vůči těmto argumentům namítá, že jsou 

naprosto bezduché a v žádném případě nevysvětlují existenci Boha, ale pouze existenci 

samotného umělce.

Existuje mnoho lidí, kteří věří v existenci Boha, protože jsou přesvědčeni, že 

Boha viděli. Takovým důkazem je důkaz založený na osobní zkušenosti. Dawkins tvrdí, 

že tento typ důkazu je tím úplně nejpřesvědčivějším důkazem pro člověka,  který se 

domnívá, že Boha na vlastní oči viděl nebo s ním alespoň mluvil. Pro vědce a hlavně 

pak pro psychology již tak přesvědčivý není. Mnoho lidí tvrdí, že k nim promlouvá 

Bůh, ovšem jsou mezi nimi také vrazi, kteří zabíjeli nevinné lidi, protože údajně slyšeli,  

jak jim to Bůh přikazuje. Opravdu by chtěl laskavý, moudrý a hlavně dobrý Bůh po 

člověku,  aby jen  tak  povraždil  lidi?  Lidský  mozek  pracuje  na  základě  prvotřídního  

simulačního softwaru.  Naše oči  do mozku nepřenášejí  věrnou fotografii  toho,  co je  

venku,  ani  přesný  záznam toho,  co  probíhá v  čase.  Náš  mozek  si  vytváří  průběžně  

aktualizovaný model: aktualizují ho sice kódované pulzy probíhající optickým nervem,  

i tak je ale tento model vytvářen až v mozku. To nám dokážou živě připomenout živé  

iluze.38 Podle Dawkinse je simulační software našeho mozku velmi mocný a není pro 

něj  problém vytvářet  různé  iluze,  které  se  nám mohou  jevit  velice  realisticky:  ,,Ve 

vytváření modelů je lidský mozek skutečný mistr. Když spíme, říká se tomu snění, když  

jsme  vzhůru,  říká  se  tomu představivost  nebo,  je-li  mimořádně  živá,  halucinace.“39 

Vyskytují se však také masová zjevení. Stejná halucinace, která by byla zažita několika 

tisíci lidmi najednou se vysvětluje velmi obtížně. Když bludem trpí jeden člověk, říká se  

tomu šílenství. Když bludem trpí hodně lidí, říká se tomu náboženství.40

Richard Dawkins také zmiňuje, že jsou tací lidé, kteří se o Boží existenci nechali 

přesvědčit  důkazy,  které  poskytuje  Bible.  Zde  vyvstává  spousta  otázek.  Kdo  a  kdy 

38 DAWKINS, Richard. Boží blud: přináší náboženství útěchu, nebo bolest?. Vyd. 1. Praha: Academia, 
2009, s. 110. Galileo, 25. ISBN 9788020016980. 

39 Tamtéž, s. 113.
40 Tamtéž, s. 28.
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napsal Bibli? Byl to nezaujatý pisatel nebo si rád určité okamžiky přibarvil? Za jakým 

účelem psal? Chápeme tento text stejně jako lidé v době, ve které byl psán? Jak hodně 

byl  text  pozměněn  přepisováním  či  překlady?  Dnes  již  víme,  že  evangelia  nejsou 

spolehlivým  popisem  skutečných  událostí,  toto  jednoznačně  již  dokázali  teologové 

v 19. století. Apoštolové tato evangelia psali dlouho po Ježíšově smrti, to znamená, že 

museli použít příběhy, které byly předávány ústně od různých lidí. Navíc evangelia byla 

několikrát  přepisována  písaři,  o  kterých  nemůžeme  s  jistotou  vypovědět,  že  byli 

neomylní. A tito písaři se také zajisté řídili svými vlastními náboženskými předpisy.

5.4 Filosofické důkazy Boží existence

Filosofové a teleologové se již po celá staletí snaží odpovědět na otázku o Boží 

existenci cestou rozumu. Katoličtí filosofové se domnívají, že Boží existenci je možné 

s jistotou dokázat pomocí rozumu skrze stvořené věci. K dokázání Boha podle nich není 

třeba vědeckých poznatků ani osobní zkušenosti. Již filosofové starého Řecka a Říma se 

zabývali důkazy Boží existence. Podle jejich názorů vše stvořil neviditelný Bůh, proto 

se  nám jeho existence  tak  špatně  dokazuje  a  tato  podstata  pravého  bytí  před  námi 

zůstává ukryta. 

Filosof  Sokratés  byl  zřejmě  tím  prvním,  kdo  podal  nějaký  výklad  o  Boží 

existenci. Sókratés ke své doměnce dospěl skrze pozorování přírody. Usoudil, že příroda 

musí být nutně řízena určitou inteligencí, podle něj nemohou děje v přírodě probíhat 

samovolně, bez ničího zapříčinění, tak racionálně, jak probíhají. Také Aristotelés přišel 

se svým výkladem o Boží existenci, jeho výklad později převzal také Tomáš Akvinský. 

Podle Aristotela musí existoval nějaký první hybatel, který musel rozpohybovat vše, co 

se hýbe.  Pohyb se tu podle něj  nemohl objevit  sám od sebe.  Stejně tak Augustinus 

Aurelius ve svém díle Vyznání hledá Boha. Augustinus se obrací k zemi, k moři a nebi, 

ale Boha nalézá až při obratu k sobě samému. Augustin Boha nenalézá pomocí svých 

smyslů, ale uvnitř sebe samého. Uvnitř člověka, který je Božím výtvorem.

54



Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci

5.4.1 Důkazy a priori a a posteriori

Důkazy Boží existence je možné rozdělit do dvou hlavních skupin – a priori 

a a posteriori.  Neboli  důkazy  vycházející  z  čistého  rozumu  a  důkazy  vyplývající 

z pozorování světa. Důkazy Tomáše Akvinského jsou důkazy a posteriori. Ve 13. století 

se svými pěti důkazy pokusil také Tomáš Akvinský přesvědčit o Boží existenci. 

1. Důkaz z pohybu. Tento důkaz Tomáš Akvinský, jak již bylo řečeno výše, 

převzal od Aristotela. Akvinský zde tvrdí, že se nemůže nic pohybovat 

samo od  sebe,  tím pádem musí  existovat  nějaký  hybatel,  který  vším 

pohybuje. A tímto prvním hybatelem, tím kdo zapříčinil ten úpně první 

pohyb,  má být právě Bůh.

2. Důkaz z příčiny.  Tento důkaz se velmi podobá důkazu prvnímu s tím 

rozdílem, že zde se hledá první příčina všeho. Akvinský zde namítá, že je 

nutné, aby každý důsledek měl svou příčinu. Podle něj není možné, aby 

bylo něco zapříčiněno jen tak samo sebou. Prvopříčinou se pro něj opět 

stává Bůh.

3. Důkaz  z  nutnosti.  V  tomto  důkazu  Tomáš  Akvinský  poukazuje  na 

skutečnost,  že  musela  být  doba,  kdy ještě  neexistovala  žádná  hmota. 

A jelikož  tato  hmota  již  nyní  existuje,  muselo  ji  něco  stvořit.  Věci 

vyskytující se v přírodě, neustále vznikají a opět zanikají a to vše se děje 

nahodile. Z toho, že tyto věci vůbec existují, Akvinský usoudil, že jedna 

z těchto věcí musí existovat nutně. I z tohoto důkazu mu vyplývá jediné 

možné řešení a to existence Boha. Je zde něco, co existuje nutně a to 

zapříčiňuje vznikání a zanikání dalšího.

4. Důkaz  stupňovitého  uspořádání  jsoucna.  V  tomto  důkazu  Akvinský 

vychází ze stupňovitého uspořádání v přírodě. Lidé se sice mohou jevit 

jako nejvýše postavení, nejdokonalejší, existují však jak špatní, tak dobří 

lidé. Z tohoto tvrzení Akvinský poukazuje na to, že musí existovat nějaké 

nejvyšší, maximální dobro a tímto nejvyšším jsoucnem nemůže být podle 

něj nikdo jiný než sám Bůh.

5. Důkaz  z  účelného  uspořádání  přírody.  Zde  svatý  Tomáš  vychází 

55



Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci

z doměnky,  že věci a zvláště  pak  živé bytosti  vypadají  jako by byly 

zkonstruovány za nějakým určitým účelem. Z toho musí  vyplývat,  že 

nutně  existuje  konstruktér,  který  vše  zkonstruoval.  Tímto  prvním 

konstruktérem musí být podle Tomáše Bůh. 

Podle Richarda Dawkinse důkazy Tomáše  Akvinského vůbec  nic  nedokazují. 

Dawkins tvrdí, že první tři Akvinského důkazy jsou jedno a to samé pouze řečeno jinak 

a  spoléhají  se  pouze  na  nekonečný  regres,  který  podle  Akvinského  zastaví  pouze 

existence Boha. Dawkins však pokládá otázku, proč a jak si  Tomáš Akvinský může 

myslet, že Bůh je proti tomuto regresu imunní? Akvinský se prostě jen rozhodl, že Bůh 

bude před  tímto  regresem imunní,  protože  ho  prostě  takového potřeboval.  Dawkins 

celkově  odmítá  jakékoliv  připisování  vlastností  Bohu.  Logici  dokonce  vyvrátili 

možnost,  aby  byl  Bůh  najednou  vševědoucí  a  všemohoucí.  Důkaz  z  účelného 

uspořádání  přírody  byl  dokonce  vyvrácen  samotným  Darwinem.  Evoluce  díky 

přírodnímu výběru může vypadat jako inteligentní design.

Anselm z Canterbury přišel již v roce 1078 k zřejmě nejznámnějšímu důkazu 

Boží existence založeném čistě na rozumovém poznání,  tedy důkazu a priori.  Podle 

Anselma si lze představit bytost, nad kterou si již nic většího nelze myslet. A tato bytost 

představuje právě Boha. Tento Anselmův důkaz Boží existence Richard Dawkins taktéž 

kritizuje,  podle něj se jedná pouze o slovní hříčku. Podle Dawkinse jde pouze o to, 

jakou máme fantazii. Dokážeme si představovat různé věci či bytosti, ale to ještě nedává 

žádný důkaz o tom, že tyto bytosti skutečně existují. Tento Anselmův ontologický důkaz 

vyvrátili i filosofové Immanuel Kant a David Hume.41

41 DAWKINS, Richard. Boží blud: Přináší náboženství útěchu, nebo bolest?. 1. vyd. Praha: Academia, 
2009, s. 98-107. ISBN 978-80-200-1698-0.
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Závěr

Závěrem bych chtěla říci, že jsem si zcela vědoma důležitosti, ale také velikosti 

a nevyčerpanosti  tohoto tématu.  Téma o vzniku našeho života a světa kolem nás se 

nevejde do tak malé práce jako je tato bakalářská práce. Doufám, že jsem zde ukázala ty 

nejdůležitější  argumenty  obou  stran  a  jejich  vzájemné  námitky.  Snažila  jsem  se 

poukázat  na  nejdůležitější  aspekty obou směrů.  Důležitým faktem pro mne byla již 

historie názorů na vznik života a to jak evolucionistických, tak kreacionistických. Vždyť 

právě od těchto prvotních názorů se později vše odvozovalo a rozvíjelo dál. 

Nejdůležitějším  faktorem  v  této  práci  ovšem  bylo  představit  nejzásadnější 

argumenty kreacionistů, kterými se neustále pokoušejí o vyvracení důkazů evoluce tak, 

jak ji popsal Charles Darwin. A na druhou stranu představit důkazy, které mluví pro 

platnost této evoluční teorie. Hlavním nositelem argumentů proti kreacionismu mi byl 

Richard Dawkins. Myslím si, že většina jeho argumentů je velice racionální a vzhledem 

k  tomu,  že  stále  nedošlo  k  vyvrácení  těchto  důkazů,  je  evoluce  podle  Darwina  ne 

pouhou  teorií,  ale  je  považována  za  fakt.  V  žádném  případě  mi  pana  Dawkinse 

nepřísluší hodnotit, mám pouze výtky k některým jeho argumentům, ve kterých se snaží 

kreacionisty a vůbec všechny věřící lidi zesměšnit.  Proč zesměšňovat člověka jiného 

názoru, když mnohem úspěšnější je představit mu nevyvrácené argumenty podporující 

můj názor? Tohoto by se měl raději vyvarovat, dle mého názoru to poněkud podrývá 

další  dokazování  faktů  evoluce.  Většinou  ovšem  dokládá  fakta  o  evoluci  velice 

racionálně a profesionálně. 

Je již na každém člověku, jak se k této problematice postaví. Mně tato práce dala 

nový pohled na toto téma. Když jsem ji začínala psát, stála jsem na straně evoluce, tak 

jak ji popsal Charles Darwin, během psaní jsem se dozvěděla spoustu nových informací 

a argumentů. Myslím si, že každému jedinci náleží právo na jeho vlastní názor, ale také 

si myslím, že člověku nemůže uškodit zapojovat se do debaty s člověkem opačného 

názoru, nebo si zjišťovat nové informace. Dle mého názoru by toto však mělo probíhat 

ve  slušnosti,  bez  urážek  či  zesměšňování.  Já  osobně  zastávám  názor,  že  by  věda 
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a náboženství  měly  stát  vedle  sebe  v  rovnováze  a  navzájem  se  doplňovat.  Vždyť 

náboženství  v sobě  nese prastarou tradici  ve  formě různých svátků,  ale  hlavně také 

tradici etických hodnot, poskytuje věřícím a někdy také nevěřícím lidem povzbuzení či 

útěchu, spojuje lidskou sounáležitost v dané skupině... Zatímco věda objevuje a zkoumá 

fakta týkající se světa jako celku. 

Svou práci bych ráda zakončila slovy Richarda Dawkinse, které dle mého názoru 

nejlépe  vystihují  celý  její  závěr:  „I  když  připustíme,  že  Bůh  neexistuje,  není  na  

náboženství  spousta  dalších  pozitivních  věcí?  Neposkytuje  nám  snad  útěchu?  

Nemotivuje snad lidi k tomu, aby konali dobro? Kdyby nebylo nábožemství, jak bychom  

věděli, co je správné a co špatné? Proč vůbec takové nepřátelství?“42

42 DAWKINS, Richard. Boží blud: přináší náboženství útěchu, nebo bolest?. Vyd. 1. Praha: Academia, 
2009, s. 186. Galileo, 25. ISBN 9788020016980. 
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