
PROČ VĚŘIT STVOŘENÍ 

SPÍŠE NEŽ EVOLUCI

Zdroj 16 tezí (název teze + první odrážka na slidech 7-22):

95 tezí proti evoluci. In: Stvoreni.cz [online]. 2014 [cit. 2017-03-18].

Dostupné z: http://www.stvoreni.cz/stvoreni-vs-evoluce/95-tezi-proti-

evoluci/

Obrázky (vyjma slidu 18) jsou volně šiřitelné z portálu www.pixabay.com

http://www.stvoreni.cz/stvoreni-vs-evoluce/95-tezi-proti-evoluci/
http://www.pixabay.com/


LIMITY VĚDY A VÍRY

Co je vědecké?

Negace hypotéz

Experiment

Pozorování

TEORIE VZNIKU

ŽIVOTA NELZE

BEZE ZBYTKU

DOKÁZAT, EXPERIMENTÁLNĚ

OVĚŘIT

MUSÍME VĚŘIT!!!

„Věřím, ale nemohu to dokázat, že veškerý život, všechna inteligence, všechna 

kreativita a veškerý ´design´ kdekoliv ve vesmíru je přímý či nepřímý produkt 

darwinovského přírodního výběru.“ prof. Dawkins
Zdroj citátu: Citáty slavných osobností týkající se stvoření. In: Kreacionismus.cz [online]. [cit. 2017-03-

18]. Dostupné z: http://www.kreacionismus.cz/citaty



40 LET KOMUNISMU – ČESKÝ RYBNÍK, KDE 

ROZKVETLA EVOLUCE

 EVOLUCI LIDI PŘÍJÍMAJÍ JAKO FAKT (ZE ŠKOLY, Z MÉDIÍ), 

ALE NEUMÍ JI ZDŮVODNIT (VYSVĚTLIT)

 JAKÉ JSOU ARGUMENTY? – učili jsme se to ve škole, je 

to vědecké

 JAK ROZUMÍTE EVOLUCI? – nevím, prostě to tak je

 V západním světě je mnohem větší prostor k diskuzi



VIDEO

 EVOLUCE PŘECE JE!!!!! VĚDECKÁ (klikněte pro zobrazení videa)

 Zdroj videa: Evoluce? In: Neuveritelnaodhaleni.cz [online]. [cit. 2017-03-18]. Dostupné z: 

http://neuveritelnaodhaleni.cz/filmy-a-videa/evoluce.html

http://neuveritelnaodhaleni.cz/filmy-a-videa/evoluce.html


HLAVNÍ PRINCIPY EVOLUCE

 MATERIALISTICKÁ – BEZ ZÁSAHU DUCHOVNÍ BYTOSTI

 NÁHODNÁ – NÁHODNÝ VÝBĚR

 VELMI POMALÝ PROCES (MILIARDY LET)

 PŘIROZENÝ VÝBĚR (PŘEŽÍVÁ SILNĚJŠÍ A LÉPE VYBAVENÝ JEDINEC)

 NUTNÁ EXISTENCE PŘECHODNÉHO DRUHU

 PŘEDPOKLAD, ŽE HMOTA JE VĚČNÁ

 PŘEDPOKLAD, ŽE ŽIVÉ VZNIKÁ Z NEŽIVÉHO



HLAVNÍ PRINCIPY STVOŘENÍ

 DUCHOVNÍ BYTOST

 PRVKY STVOŘENÍ (ZVÍŘATA, ROSTLINY, ČLOVĚK) JAKO HOTOVÝ DRUH

 PLÁN - ZÁMĚR

 NEHMOTNÁ PODSTATA – INFORMACE

 PŘEDPOKLAD VĚČNÉHO BOHA



DÍRA EVOLUCE Č. 1

 Vývoj živých organizmů v nové druhy (makroevoluce) vytvářením nových druhů 
orgánů a struktur nebyl nikdy pozorován.

 Změny (mutace) pozorované a doložené jen V RÁMCI DRUHU.

 Z VOLA KONĚ NEVYŠLECHTÍŠ, JEN ČLOVĚK SE MŮŽE STÁT PRASETEM (ale to není 
evoluční mechanismus)

 Nalezené zkameněliny nejsou průkazné (prostor pro fantazii a ohýbání dat) a navíc 
jich je VELMI MÁLO (za miliardy let by těchto druhů mělo být mnoho)

 Dosud nebyl nalezen ani jediný nesporný mezičlánek, který by 
prokazoval společného předka opic a lidí. („neandrtálec“)

 Pokud se podle této fantazie vyvíjelo křídlo ptáka z přední končetiny nějakého 
dávného plaza (máváním prackami a skákáním ze stromů!!!) mnoho desítek 
milionů let, muselo by za tu dobu žít miliardy rodin poloplazů a poloptáků (kteří 
kdysi mávali prackami a skákali ze stromů, než se jim vytvořila funkční křídla).

MIKRO A MAKROEVOLUCE (NEEXISTUJÍCÍ PŘECHODNÝ 

DRUH)



 Není znám žádný mechanizmus, který by vysvětlil neredukovatelně složité 

systémy, které se vyskytují u živých organizmů.

 KDYŽ SE ORGANISMUS JEN TROCHU ZMĚNÍ, ZEMŘE

 Bičík, oko

DÍRA EVOLUCE č. 2

NEZJEDNODUŠITELNÁ SLOŽITOST



DÍRA EVOLUCE č. 3

 Přes 3000 umělých mutací u octomilky, Drosophila melanogaster, od roku 

1908, nevyústilo ani v jediné nové, výhodnější řešení plánu jejího těla; 

octomilka zůstává octomilkou.

 EXPERIMENTÁLNÍ (SKUTEČNĚ VĚDECKÝ) PŘÍSTUP NEPODPORUJE PROGRES 

(VÝVOJ) MUTACÍ, KTERÉ BY „VYLEPŠILY“ ORGANISMUS

 Pokus se psy na ostrově – křížením vznikl super pes, nikoliv jiné druhy (počet 

plemen se zredukoval)

 Zákon ohraničitelnosti druhů

NEFUNKNČÍ MUTACE



DÍRA EVOLUCE č. 4

 Aby se z organizmu mohla stát fosilie, musí ho rychle překrýt usazeniny a 

izolovat od vzduchu, jinak shnije či se rozpadne; proto se fosilie vytvořily 

rychle a nejsou žádným argumentem pro vysoké stáří.

 PRAVDĚPODOBNĚJŠÍ VZNIK FOSILIÍ (ZKAMENĚLIN) BYL ZPŮSOBEN NÁHLOU 

ZMĚNOU, PŘI POMALÉM PŮSOBENÍ BY SE TĚLO (OTISK) NEZACHOVALO (jako na 

hřbitově – po 20 letech je možné pohřbít na stejné místo)

RYCHLÁ FOSLIZACE



DÍRA EVOLUCE č. 5

 Takzvaná kambrická exploze (náhlý vznik většiny kmenů fauny v období 

kambria) nedává za pravdu teorii, že živé organizmy vznikly ze společného 

předka, nýbrž potvrzuje stvoření.

 TOLIK DRUHŮ NAJEDNOU V KRÁTKÉM ČASOVÉM OBDOBÍ ODPORUJE VELMI 

POMALÉMU A POSTUPNÉMU EVOLUČNÍMU VÝVOJI

KAMBRICKÁ EXPLOZE



DÍRA EVOLUCE č.6

 Ve světle faktu, že přirozená eroze by během 10 milionů let rozrušila souše na 

úroveň mořské hladiny, není myslitelné, že by existovaly ještě starší 

horninové vrstvy s přítomností fosilií.

 POZOROVANÁ, PŘIROZENÁ EROZE MÁ VELKOU RYCHLOST  KDYBY ZEMĚ TRVALA 

NĚKOLIK MILIARD LET, PAK BY JIŽ SOUŠ NEEXISTOVALA

EROZE KONTINENTŮ



DÍRA EVOLUCE č.7

 Polystrátní fosilie, kmeny stromů a fosilní zvířata, která se táhnou přes více 

než jednu geologickou vrstvu, svědčí proti teorii o pomalém a postupném 

vývoji takových vrstev a činí evoluci nemožnou.

VÍCEVRSTVÉ FOSILIE



DÍRA EVOLUCE č.8

 Není známo, jak by mohl náhodný proces vygenerovat správné umístění 

proteinů v buňkách.

 Buňky jsou natolik složité, že je de facto nemožné, aby se náhodně samy 

uspořádaly do fungujícího celku

 LIDSKÁ DNA MÁ 3 MILIARDY „PÍSMEN“

 Zkuste složit z následujících písmen smysluplnou větu, použít musíte všechna 

písmena

 U J K Š K Á Č Z E É T V A S H I Y Í L R U V D Y

 Informace nesoucí geny je NEHMOTNÉHO charakteru

ADRESOVÁNÍ PROTEINŮ



DÍRA EVOLUCE č.9

 Kód přítomný ve všech formách života dovoluje jen jediný závěr: že existuje 

inteligentní původce/vysílač zmíněných informací.

 Biolog profesor Conklin z university Princenton prohlásil: “Pravděpodobnost, 

že život vznikl náhodou, je srovnatelná s pravděpodobností, že dokonalý 

slovník je výsledkem exploze v tiskárně.”

INTELIGENTNÍ INFORMACE



DÍRY EVOLUCE č.10

 Bylo by zapotřebí nejméně 75 milionů „správných" mutací, aby ze společného 

předka vznikl moderní člověk či šimpanz - vysoce nepravděpodobný scénář.

LIDSKÉ A ŠIMPANZÍ GENOMY



DÍRA EVOLUCE č.11

 Kdyby současné procesy absorpce a uvolňování soli ve světových oceánech 

trvaly 3.5 miliardy let, měly by oceány obsahovat 56krát víc soli, než tomu ve 

skutečnosti je.

SOLNÉ HORY A OBSAH SOLI V OCEÁNECH



DÍRA EVOLUCE č.12

 Podobnosti (homologní orgány) nedokazují původ ze společného 

předka; všechno, o čem vypovídají, je to, že u různých organizmů byly 

použity tytéž základní principy.

Zdroj obrázku: Textbook: Embryology:Constructing the Organism. Edited by Scott F. Gilbert & Anne M. Raunio. Sinauer

Associates, 1997. Page 384. Dostupný z: http://www.rationalconclusions.com/citations.embryologyvestigial.asp

PODOBNÉ ORGÁNY



DÍRA EVOLUCE č.13

 Symbiózy a altruistické (obětavé) chování různých rostlin a zvířat nelze 

vysvětlit na základě známých mechanizmů evoluce.

I ZVÍŘE CÍTÍ



DÍRA EVOLUCE č.14

 Studium starých jazyků odhalilo, že nejprve byly jazyky složité, a teprve 

časem se zjednodušily, což odporuje myšlence vzestupného evolučního vývoje 

lidských bytostí.

DEGENERACE LIDSKÉHO JAZYKA



DÍRA EVOLUCE č.15

 Studium takzvaných zážitků v blízkosti smrti svědčí jednoznačně o tom, že 

lidské vědomí existuje v nemateriální sféře, a nelze je vysvětlit evolucí.

LIDSKÉ VĚDOMÍ



DÍRA EVOLUCE č.16

 Není možné integrovat existenci fenoménu lásky s myšlenkami, na kterých 

stojí evoluční teorie. Svědomí a etika jsou věci, které se sotva mohly vyvinout 

v nelítostném boji o přežití trvajícím milióny let.

LÁSKA, SVĚDOMÍ A ETIKA



DALŠÍ PROBLÉMY A OTÁZKY…???

 Zákon biogeneze – L. Pasteur (Živé jen ze živého) – dokázáno tisící případy, 

resp. nevyvráceno. Tvrzení opaku je věřit pouhé domněnce s vědou nemající 

nic společného.

 Proč příroda nevyvinula nejprve z kamení domy nebo z uhlovodíků umělé 

hmoty, třeba igelitové tašky? Proč přeskočila jednodušší věci (neživé) a začala 

konstruovat zrovna to nejsložitější – živou buňku, kterou neumí vytvořit ani 

člověk?

 Někteří „vědci“, školství a média nás a naše děti nutí věřit, že mrtvá hmota 

sama od sebe ožila, že slepá hmota sama od sebe začala vidět, hluchá hmota 

sama od sebe začala slyšet, hmota těžší než vzduch sama od sebe začala 

létat, že nemyslící hmota začala myslet, milovat a nenávidět a že tato víra je 

jediný reálný a přírodovědecký pohled na svět

 Zdroj: Důkaz z kalendáře. In: Neuveritelnaodhaleni.cz [online]. [cit. 2017-03-18]. Dostupné z: 

http://neuveritelnaodhaleni.cz/clanky/dukaz-z-kalendare.html



KDO STVOŘIL BOHA?

 Špatná otázka – která znamená, že by Bůh musel být stvořen/udělán – a to by 

byla modla (udělaný Bůh=modla, to starověké kultury ctili takové Bohy, dnes 

víme, že to je nesmysl) – stvořený Bůh není nic víc než „výrobek“

 Bůh nejde stvořit, je nestvořitelný – věčný.

 Evolucionisté nevěří na Boha, ale věří ve věčnou hmotu a energii.

 Něco věčné existuje – když to může být hmota, tak proč by to nemohla být 

osoba?

 Nelze uvažovat o stvořeném Bohu – to by nebyl Bůh, ale modla, figurka

Zpracováno dle videa prof. Lenoxe „Kdo stvořil Boha“?

Zdroj videa: LENNOX, John. Kdo stvořil Boha. In: Youtube [online]. [cit. 2017-03-18]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=4HfiNkth_jQ (nahrál uživatel nicsamot1)

https://www.youtube.com/watch?v=4HfiNkth_jQ


DŮSLEDKY EVOLUCE

 ČLOVĚK JE NEJDOKONALEJŠÍ ZVÍŘE – TVŮJ ŽIVOT JE NÁHODA

 JE POUZE NÁHODNÝM SESTAVENÍM HMOTY, KTERÁ SE PO SMRTI ROZPADNE

 ČLOVĚK MÁ K DISPOZICI NĚKOLIK LET NA ZEMI 

 BEZ NADĚJE DO BUDOUCNOSTI

 SMRT A KONEC – DEFINITIVNĚ



DŮSLEDKY STVOŘENÍ

 ČLOVĚK SPECIFICKÁ BYTOST S „BOŽSKÝMI“ VLASTNOSTMI

 NENÍ NÁHODA, ŽE TU JSI – TVŮJ ŽIVOT MÁ ZÁMĚR

 NADĚJE I PO SMRTI

 MOŽNOST VZTAHU S BOHEM STVOŘITELEM



EVOLUCE X STVOŘENÍ?

 VOLBA JE NA TOBĚ, ALE MÁ ŽIVOTNÍ DŮSLEDKY

 NELZE EXAKTNĚ DOKÁZAT – ZBÝVÁ VÍRA

 VE SVĚTLE MODERNÍ VĚDY VZNIKAJÍ ARGUMENTY PODPORUJÍCÍ JEDNOZNAČNĚ 
STVOŘENÍ, EVOLUČNÍ TEORIE MÁ ŘADU TRHLIN A POTŘEBUJE SILNOU VÍRU

 EVOLUCE VZNIKLA S CÍLEM ODSTRANIT BOHA ZE ŽIVOTA ČLOVĚKA

 ŽÁDNÝ KREACONISTA SE NESTAL EVOLUCIONISTOU, ALE MNOHO EVOLUCIONISTŮ –
POKUD BRALI DŮKAZY VÁŽNĚ – SE STALO KREACIONISTY

 „Nádherné uspořádání a harmonie vesmíru mohly vzniknout jen podle plánu 
všemohoucí bytosti. To je a zůstane mým posledním poznatkem.“ I. Newton

 „Rád bych jenom věděl, jak Bůh stvořil vesmír.“ A. Einstein

Zdroj citátů: Citáty slavných osobností týkající se stvoření. In: Kreacionismus.cz [online]. [cit. 2017-03-
18]. Dostupné z: http://www.kreacionismus.cz/citaty



OTÁZKY K DISKUZI

 1) Kdo nebo co ovlinilo můj názor na vznik života 

/ člověka?

 2) Proč věřím v evoluci / stvoření – jaké mám pro 

to argumenty?

 3) Jaké důsledky pro můj život (nynější i budoucí) 

plynou z toho, že věřím v evoluci/stvoření?


