
VÍRA & VĚDA 
ZÁKLADY  
 
Tato řada webinářů je určena těm, kteří mají otázky týkající se vztahu mezi dvěma zdánlivě 
vzdálenými pojmy: náboženská víra a vědecké znalosti. Jsou si proti? Zcela nezávislý? 
Kompatibilní? Komplementární? Křesťané věří, že Bůh je autorem Bible a stvořitelem 
přírody, a proto by znalosti čerpané z těchto dvou zdrojů měly být vždy v souladu. Zdá se 
však, že tomu tak není. Nebo je?  
Toto jsou typy problémů, kterým se budeme během této série webinářů věnovat. Jednou 
týdně po dobu šestnácti týdnů prozkoumáme hlavní problémy debat o víře a vědě, 
zaměříme se zejména na jedno z nejkontroverznějších témat: Počátek. 
 

KDY? 
Středy od 27. ledna do 12. května 2021 19:30 - 20:15 SEČ (18:30 WET; 20:30 EET) 
 

KDO? 
Dr. Noemí Durán, ředitelka evropské pobočky Geoscience Research Institute 
 

CO? 
Obsah této série webinářů je rozdělen do čtyř částí: 
1 - Věda 
2- Modely původu 
3- Biologie a design 
4 - Skály, fosilie a potopa 
Každá část obsahuje čtyři webináře. Konkrétní názvy a data jednotlivých webinářů jsou k 
dispozici na naší facebookové stránce GRI Live Creation. 
 

PRO KOHO? 
Toto je základní kurz o Víře a Vědě doporučený pro učitele, pastory, studenty a všechny 
ostatní zájemce o toto téma. Nejsou nutné žádné předchozí znalosti. 
 

JAK? 
Webináře budou nabízeny prostřednictvím webináře Zoom ve španělštině a angličtině. 
V závislosti na poptávce budou k dispozici další evropské jazyky. 
Účast na webinářích je zdarma, ale vyžaduje registraci. Zaregistrujte se prosím na adrese: 
https://zoom.us/webinar/register/WN_60Zx02CKSWeXY8MkLxYwQA  
Španělská verze webinářů bude živě streamována prostřednictvím YouTube 
na našem kanálu GRI Live Creation. Kdokoli k nim má přístup bez registrace. 
 
 
 

 



VÍRA & VĚDA základy 
 

Série webinářů 
 

Termíny a témata: 
 
SEKCE 1 
VĚDA 
27 LEDNA: Co je to věc zvaná věda?  
03 ÚNOR: Věda a pravda 
10. ÚNOR: Božské dvě knihy 
17. ÚNOR: Vědci, křesťané a kreacionisté 
 
SEKCE 2 
VZORY PŮVODU 
24. ÚNOR: Teorie evoluce  
03 BŘEZNA: Teistická evoluce 
10. BŘEZNA: Inteligentní design 
17. BŘEZNA: Biblický kreacionismus 
 
ODDÍL 3 
BIOLOGIE A DESIGN 
24 BŘEZNA: Složitost a vzájemná závislost  
31 BŘEZNA: DNA a design 
07 DUBNA: Epigenetika a předadaptace  
14 DUBNA: Přírodní výběr a altruismus 
 
ODDÍL 4 
SKÁLY, FOSILY A POVODNĚ 
21 DUBNA: Geologie povodní 
28 DUBNA: Co nám říkají fosilie?  
5. KVĚTNA: Dinosauři 
12. KVĚTNA: Fosílie hominidů 

 


