
 
Morální problémy kolem naší teorie 

 
Pravdivost vědy 

 
Nejprve bych citoval z knihy Jaromíra Hrbka „Radiační teorie gravitace a stavba hmoty. 

Gravitace jako nevyčerpatelný zdroj energie“. Kniha byla vydána v roce 1979. V kapitole 3. 
autor píše: „Matematický popisný formalismus mnohdy odvádí vědu od základního 
a nejvýznamnějšího úkolu: přírodní jevy nejen sebedokonaleji popisovat, nýbrž odhalovat 
jejich reálnou materiální podstatu a zákonitost.“ K teorii, kterou Hrbek podává, lze mít celou 
řadu výhrad a to dost závažných. Avšak citovaná věta vystihuje podstatu záměny popisu 
vysvětlením. 

Na začátku první učebnice Fyziky, s níž se žáci či studenti setkávají je vysvětlován název 
předmětu, že pochází z řeckého slova fysis = příroda, přirozenost. Budoucím učitelům je na 
fakultách zdůrazňován význam experimentu, bez něhož si fyziku nelze vůbec představit. 
Pochopitelně, že v předmětu nelze vysvětlovat jevy bez pomocí matematiky, avšak ověření 
pokusem či pozorováním je pro fyziku směrodatné. Vystoupením A. Einsteina s jeho 
myšlenými pokusy v teorii relativity se však fyzikální ověřování podstatně mění. 

Podrobnější popis posunu v pokusné čili experimentální fyzice si lze přečíst v některé 
knížce, zabývající se historií fyziky. Nehodlám se „plést do řemesla“ daleko fundovanějším 
lidem a zabývat se touto historií. Jde mi o obecnější zamyšlení, se zřetelem na etiku. Musím 
však začít speciální oblastí, jíž se nyní zabývám a tedy, jíž rozumím o dost více než kterékoliv 
jiné, a to oblasti gravitace. 

Všichni si jistě pamatují ze školy, že geniální I. Newton formuloval zákon všeobecné 
přitažlivosti. Pamatují si jej asi v tomto znění: „Dvě hmotná tělesa se navzájem přitahují silou, 
která je přímo úměrná součinu hmotností obou těles a nepřímo úměrná druhé mocnině jejich 
vzdálenosti“.  

Sám tvůrce zákona napsal – ve svém dopisu Richardu Bentleyovi, který Newtona „tlačil“ 
k nevhodným vyjádřením – docela něco jiného. Jar. Hrbek se (před r. 1979) dopídil pouze 
zkráceného překladu z němčiny: „Považovat gravitaci za přirozenou, inherentní a podstatnou 
vlastnost hmoty a představovat si, že jedno těleso působí na druhé na dálku prázdným 
prostorem bez zprostředkování něčeho, čím by se působení a síla šířily, je pro mne tak veliká 

absurdnost, že nemůže nikdy napadnout někomu, 
kdo dovede dostatečně filosoficky myslet.“ 

F. Balibarová ve své knížce „Einstein – radost z 
myšlení“ , vydané u nás 1995, uvádí daleko 
přesnější znění citátu: „Je nepochopitelné, že by 
bezduchá hrubá materie jen tak bez prostřednictví 
něčeho nehmotného mohla bez přímého fyzického 
kontaktu působit na jinou materii. Tak by tomu 
mohlo být jen podle starého Epikura, podle něhož 
gravitace tkvěla v samém základu a podstatě hmoty. 
A to je jeden z důvodů, proč jsem si nepřál, aby se 
mi také přičítala představa, že gravitace, tíže, je něco 
vrozeného hmotě samé o sobě. Že by gravitace 
přirozeně tkvěla v základu hmoty tak, že jedno 
těleso by mohlo na dálku napříč prázdnotou působit 
na těleso druhé..., je pro mne absurdní představa a 
nevěřím, že by kdokoli schopný znale uvažovat o 
věcech filozofie mohl takové představě přikládat 



váhu. Přitažlivost musí být bezpochyby vyvolána nějakým činitelem působícím podle 
neměnných zákonů; zda je to ale činitel hmotný, či nehmotný, ponechávám k úvaze svým 
čtenářům.“ 

Samo znění zákona bylo pozdějšími interprety I. Newtona pozměněno. Newtonova 
originální formulace je: „Vzájemná přitažlivá síla mezi dvěma ....“ Správná interpretace je: 
„Vzájemná gravitační síla mezi ...“ V originální formulaci jde totiž o popis. Přesto se 300 let 
traduje, že gravitační zákon, jehož autorem Newton je, vysvětluje  příčinu gravitace. Jediné, 
co zákon dělá je, že popisuje fyzikální jev. Stejná chyba se podsouvá A. Einsteinovi. Jeho 
popis chování světelného paprsku v blízkosti hmotného tělesa se vydává za vysvětlení ohybu 
světla křivostí prostoru (prostoročasu), který je údajně zapříčiněn gravitačním působením 
onoho tělesa. 

Ten druhý velký génius byl rovněž „tlačen“ připustit možnost výkladu matematické 
rovnosti tíhového zrychlení a zrychlení uměle zrychleného pohybu (rakety), z něhož vyplývá 
matematický popis ohybu paprsku kolem Slunce ze vzdálené hvězdy, tedy čistého popisu jevu 
vysvětlením. Einstein se velmi tomu bránil; sám k tomu píše: „Představujete si možná, že se 
dívám zpátky na své životní dílo s klidným zadostiučiněním. Ale když se na to podíváme blíž, 
vlastně na něm nic není. Neobsahuje jedinou koncepci, jediné pojetí, o kterém bych byl 
přesvědčen, že přetrvá, a já se sám sebe ptám, jestli jsem vůbec na správné cestě. Jenže 
současníci ve mně vidí zároveň kacíře a zároveň zpátečníka, který, abych tak řekl, přežil sám 
sebe.“ (Cituji dle knížky F. Balibarové). 

Zamlčování uvedených postojů jmenovaných objevitelů mělo pravděpodobně jediný cíl, 
a to dokázat, že věda umí všechno vysvětlit. Odtud je už jenom krůček k onomu velikášskému 
„Poručíme větru, dešti“. Zde je velmi vhodné uvést postoj A. Einsteina k chování a jednání 
lidské společnosti. Naprosto falešné a nelidské projevy inteligentního národa zažil sám „na 
své kůži“. Napsal Freudovi: „Jak je možné, že se masy těmi zmíněnými způsoby nechají 
rozohnit až k zběsilosti a k obětem? Jediná možná odpověď: v člověku existuje nějaká 
potřeba nenávisti a zkázy. ... Když o tom mluvím, nemám na mysli jenom nekultivované 
primitivy daleko od nás. Má životní zkušenost mne vede k úvahám, že je to mnohem spíš ona 
tak zvaná inteligence, která nejsnáze podléhá těm zhoubným kolektivním psychózám.“ 
(Rovněž dle Balibarové). 

Patří uvedená fakta do fyziky? Mají být uváděna v učebnicích nebo alespoň učiteli 
v hodinách fyziky? Mají být zařazena do popularizace fyziky? Odpovím otázkou: Může 
někdo jiný než fyzik o těchto faktech vědět lépe? 

Uvedu jiný citát, a to z „Kapitol z kosmických dějin“ J. Grygara v knize „Vesmír“ (vydané 
r. 1979): „Možná vás trochu 
vyděsím, ale dnes „vidíme“ 
všemi dostupnými metodami 
pouhé 1% množství hmoty v 

pozorované části vesmíru! 
Britský astronom R. A. 
Lyttleton ... případně 
poznamenal, že astronomie je v 
podstatě docela teoretická 
záležitost, neboť větší část 
hmoty ve vesmíru je neviditelná. 
Tak to dopadá; snažíme se o co 
nejlepší výklad astronomických 
pozorování, ale přitom nám 
převážná část dějů, jež ve 
vesmíru probíhají, zůstává 



utajena. Na druhé straně má však astronomie před sebou budoucnost: vždyť naše znalosti se 
mohou zdvojnásobit, když místo 1 % hmoty ve vesmíru budeme moci dokonalejšími 
prostředky zítřka pozorovat 2 % vesmírné hmoty!“ 

K tomu poznamenávám: I kdybychom mohli pozorovat 5 % hmoty a dějů ve vesmíru, stále 
ještě zbývá celých 95%, které pozorovat nemůžeme! Vyslovovat nesnášenlivě kategorické 
předpoklady či celé teorie, jež nepřipouštějí nějaké odlišné hypotézy je naprosto scestné. 
Jestliže můžeme pozorovat vzájemné vzdalování „viditelných“ galaxií, tak nás to neopravňuje 
k tvrzení, že vesmír se obecně rozpíná a že tedy v dávné minulosti musel být malinký. 
K obhajobě velkého třesku a počáteční singularity nám tak zůstává pozorovatelné reliktní 
záření. Další „poznatky“ jsou čistě teoretické, což může znamenat, že jsou to chiméry nebo 
aspoň fikce. Kterákoliv jiná fikce může být rovnocenná té současné. 

Ještě uvedu své poznámky k velkému třesku a černým děrám, plynoucí ze studia knížky F. 
Balibarové. Rozpínající se vesmír a reliktní (zbytkové) záření údajně přesvědčivě potvrzují 
teorii vzniku kosmu velkým třeskem – mohutným výbuchem z původní singularity. Ta se 
ovšem nachází „uprostřed“ gravitačně zborceného prostoru, jenž se podle „pohlcení“ 
veškerého světla nazývá černá díra. Beznadějný konec veškeré hmoty v černé díře odstranili 
R. Penrose spolu s S. Hawkingem objevem mechanismu jevu zvaného „vypařování“ černých 
děr. Tento mechanismus však neodstraňuje alogismus singularity jako „konce“ černé díry 
a singularity jako prvotní fáze vesmíru. Jde o tutéž singularitu nebo existují různé druhy 
singularit? Jenže zatím nebyla potvrzena žádná singularita. Vždyť ani nevíme, co to je. Natož 
pak provést nějaké rozdělení či roztřídění. 

Největší škody se napáchaly při popularizaci vědy a to zejména senzacechtivými novináři 
či publicisty. Např. nedávno běžel v televizi britský naučný seriál „Planety“. Opravdu dobrý. 
Jen tam při zobrazení vzniku Sluneční soustavy chybělo konstatování, že jde jen o hypotézu. 
Nesporně prokázaná fakta o planetách byla v pořadu propletena s teorií, představou, 
hypotézou. Divák nemůže tuto odlišnost skutečnosti a fikce nijak zaregistrovat. Tvorba 
snímků byla totiž prováděna na počítači. Jak známo, počítačem lze vytvořit i skutečnost 
virtuální (tj. možnou, neskutečnou).  Při tak působivém zpracování by naopak při uvádění 
vzniku planet mělo být zdůrazněno, že jde o teorii, hypotézu. A ne zamlčeno. 

Ke vzniku různých seriálů o supermanech (a nejen zde) se počítačové animace používá 
docela běžně. Jenže zde celkem každý ví, že jde o moderní pohádku. Propletení předpokladů 
s fakty , aniž by se nějak rozlišily, je možná morálně horší než čistá fikce. Zvláště, jde-li 
o vědu, o níž donedávna platilo a jak ji dosud všichni chápou, že je velmi přísná, striktní, 
opatrná. 

Jistě by se našlo v jiných oblastech fyziky více podobných příkladů, než jen ty, které jsem 
uvedl. Možná, že i z jiných věd. K těmto jiným oblastem či celým vědám se nechci 
vyjadřovat. Jednak proto, že jsou mi vzdálenější nebo zcela neznámé, jednak proto, že už tak 
jsem popsal spoustu papíru. 

Úmyslně jsem se vyhnul otázce vědecké poznatelnosti světa. Tato problematika bývá 
kamenem úrazu. Snad se mi však alespoň částečně podařilo demonstrovat, v čem spatřuji 
hranice vědy. Ne v poznatelnosti či nepoznatelnosti, ale v její etičnosti či neetičnosti. 
 
 

Několik výsledků studia 
 
1. Jak je to s etikou vědy? 

Velmi častý argument pro preferenci vědy před „náboženským tmářstvím“ zní, že věda je 
objektivní, tvrdí jen to, co je pozorováními nebo pokusy prokázáno a že naopak odvrhuje 
neprokázané domněnky chápané jako slepá víra. Toto tvrzení pak že platí zejména ve fyzice, 
neboť fyzika je právě takto založena na pozorováních a pokusech. Ponechejme stranou tzv. 



myšlenkové pokusy, zavedené Einsteinem a tzv. pracovní hypotézy, na jejichž ověření se 
čeká. Soustřeďme se na fakta o postupech a metodách, které jsou uplatňovány zastánci tzv. 
standardního modelu vesmíru vůči jinak smýšlejícím kosmologickým „disidentům“. 

Cituji z knihy „Odlišný přístup ke kosmologii“(z r. 2000), jejímiž autory jsou F. Hoyle, G. 
Burbidge a J. V. Narlikar: 

„Mimo … tvrzení, že Arpovy statistické argumenty nebyly prováděny korektně, jeden 
argument proti skutečnosti souvislostí daných předním pozorováním byl, že jestliže tyto 
výsledky jsou správné, nemáme žádný přirozený výklad rudých posuvů. Jinými slovy, jestliže 
neznáme teorii schopnou vysvětlit pozorování, pak pozorování musejí být chybná!  

Arpovi vlastní kolegové na observatořích Mount Wilson a Palomar byli, v raných 80. 
létech, výsledky tak narušeni a tak o nich pochybovali, že docházeli k doporučením ředitelům 
obou observatoří zastavit jeho pozorovací program, tj. aby mu nebyl poskytnut pozorovací čas 
prosadit tento program na teleskopech Palomaru nebo Carnegie. Navzdory jeho protestům, 
toto doporučení bylo splněno, a jeho výzvy správcům Carnegie institutu byly odmítnuty, on se 
uchýlil do ústraní a jel do Německa, kde nyní bydlí a pracuje v Institutu Maxe Plancka pro 
fyziku a astrofyziku v Mnichově.“ 

Jiný citát: „Obecný závěr je, že kvazary a galaxie jsou nahromaděny společně v prostoru, 
ačkoli některé mají velmi rozdílné rudé posuvy. V principu můžeme tvrdit, že pozorování 
ukazují galaxie jako vyvrhované z kvazarů, nebo že kvazary jsou vystřikovány z galaxií. 

Pointu z pozorování těchto dvou fenoménů musíme vysvětlit úplnou teorií původu 
kompaktních objektů. Nejen, že jsou vystřikovány z hustých centrálních oblastí galaxií, ale 
často mají vnitřní složky rudých posuvů. 

Tyto závěry o kvazarech nejsou obecně přijímány astronomickou veřejností.“ 
A opět jiný citát: „Není pochyb o záměrném zkreslení uvedených údajů jinou cestou, 

lidskou intervencí.“ Podobné závěry, založené na pozorováních a na zkušenostech jejich 
přijímání, uvádějí autoři na dalších místech knihy. 

Kromě „bezvadného“ poučení z oblasti čistě fyzikální jsem studiem knihy získal – či spíše 
potvrdil jsem si – svůj názor na „kvalitu“ vědy a vědců. Tento názor vypisuji následovně. 
 
2. Velký Bratr je bdělý! Opravdu? 

Ideový boj neskončil. Jestliže je „mrtev“ Velký Rudý Bratr, stále tu zůstává Velký Bílý 
Bratr. Používá všech možných i nemožných prostředků, aby mohl ovládat všechny lidi na 
celém světě. Jestliže se Rudý Velký Bratr přikláněl ke komunistické ideologii, Bílý Velký 
Bratr využívá kapitalistickou či spíše imperialistickou ideologii. Prostředky jsou však velmi 
podobné. Jen nízká idea zářných komunistických zítřků je nahrazena ještě nižší ideou 
rostoucího konzumu a to až k nedefinovatelným velikostem, lidově řečeno k nekonečnu.  

Nesmiřitelný boj se „zpátečnickými“ myšlenkami a postoji je veden i na frontě tzv. 
exaktní vědy. Knihy a časopisecké články, které se Velkému Bílému Bratrovi „nehodí do 
krámu“ jsou skrývány (když nemohou být páleny). Vědci, hlásající – na základě odpovědných 
pozorování – jiné teorie než tu tzv. standardní jsou odklízeni do ústraní. Pozorování, která 
nesouhlasí se standardní teorií, jsou ignorována a to přesto, že jejich počet je značný a stále – 
přes odpor Velkého Bílého Bratra – roste. Recenzenti, poplatní Velkému Bratrovi, podávají o 
nestandardně formulovaných teoriích hodnocení, kterými kritizují drobné nepodstatné 
nedostatky, ovšem jimi značně zveličené. Odlišně smýšlejícího ponižují invektivami, mnohdy 
až nechutnými. 

Mám já vůbec nějakou šanci, jestliže je uměle snižována šance renomovaných vědců – 
disidentů? Já – vědecký diletant? Jediná, ale rozhodující šance spočívá v únavě Velkého 
Bílého Bratra. Když dlouhodobě nenachází významnější odpor, který by mohl nějak 
likvidovat, stává se liknavým, protože je z „věčného“ poklonkování unaven. Může se mu zdát, 
že svou bdělost nezmenšil, ba, že ji zvětšuje. Avšak to je jenom zdání! Velký Rudý Bratr 



právě na takový omyl „pohořel“. Jeho „mocné“ zbraně se najednou ukázaly být fiktivními. 
Rozplynuly se jako dým. 

Velký Bratr ignoruje, že růst není neomezený. Myslí si, že je možný růst růstu, že napětí 
lze nekonečně napínat, že prodloužení lze nekonečně prodlužovat. Zanedbává zákon 
zachování energie. Tím vlastně likviduje sám sebe, i když zatím nepozorovatelně. Přírodní 
zákony se obejít nedají. 
 
3. Další poznatky 
Kniha „Odlišný přístup ke kosmologii“ je sympatická protože: 

1. obsahuje nemnoho vztahů (vzorců) a ty, které uvádí, jsou jednoduché – většinou 
středoškolské úrovně, (na rozdíl od textů zastávajících standardní model, které 
obsahují vzorce na každém třetím řádku a navíc velmi složité), 

2. uvádí celou spoustu pozorování, dokládajících nesprávnost teorie Velkého třesku 
a naopak dokládajících správnost vlastní teorie, kterou autoři nazývají 
„kvazistacionární model“, 

3. vysvětlování je velmi srozumitelné a pochopitelné (na rozdíl od oněch „oponentů“, 
kde je naopak velmi nesnadné uváděným „faktům“ porozumět) a 

4. nepoužívá žádných „fint“ k podpoře své teorie (na rozdíl od autorů „standardu“, 
jejichž díla se naopak fintami „jen hemží“). 

Studium knihy bylo silně vzrušující. V mnoha ohledech bylo napínavější než detektivky 
Agathy Christie. O tom, že tato dáma detektivky napsat uměla, nejsou snad vůbec žádné 
pochyby. Kromě výše uvedených závěrů to bylo proto, že se potvrzovalo (postupně při čtení 
dalších a dalších kapitol) mnoho předpokladů a závěrů z naší teorie. 

Před zhruba rokem a půl mně z naší teorie vyplýval závěr, že vesmír osciluje. Počátek 
spočíval v dávném tvrzení – z r. 1960, že se trvale nerozpíná, aspoň ne celý („multivesmír“), 
že jde o lokální jev  v oblasti „našeho“ vesmíru, který nemusí platit pro jiné oblasti a že tedy 
rozpínání není obecné. Dalším základním předpokladem pro tento závěr bylo původní 
(rovněž z r. 1960) zobrazení základního fotonu (zvaného „kosmon“) jako rotujícího 
a „utíkajícího“ válce, tedy jakéhosi miniaturního oscilátoru.  

Jestliže vesmír osciluje, pak lze snadno pochopit, proč galaxie vytvářejí jakousi obrovskou 
síť. V této síti jsou jednotlivé galaxie uspořádány do „vláken“, která se všelijak křižují a mezi 
vlákny vznikají obrovské mezery, podobné okům v síti, kde je „prázdný prostor“. Ve vesmíru 
prostě nastává chvění čili stojaté vlnění se svými uzly a kmitnami, jehož důsledkem je 
„sesypávání“ galaxií do vláken naprosto obdobně jako sesypávání drobných zrníček, 
nasypaných na rozkmitanou pružnou blánu bubnu nebo na rezonační desku houslí. Stačí se 
podívat na nádherný obraz galaktických nadkup, uveřejněný v různých astronomických 
záznamech. Člověk pak „musí“ konstatovat: vesmír osciluje!  

Oscilace ve vesmíru jsem – asi před třemi roky – předpokládal podobné tónům hudebních 
nástrojů, jejichž sinusoida je modulována vyššími harmonickými (což u tónů určuje jejich 
barvu). Oscilace vesmíru jsou rovněž sinusové a modulované vyššími složkami. Modulace 
mohou být v různých oblastech vesmíru velmi odlišné. Základem pořád ovšem zůstává 
jednoduchá sinusovka. „Rozměr“ nějaké lokální oblasti vesmíru se v jednom směru zvětšuje, 
kdežto v jiném směru, k prvnímu kolmém, se zmenšuje. V „našem“ vesmíru je tím prvním 
směrem směr osy naší Galaxie a tím druhým je rovina naší Galaxie. V sousední oblasti 
a „trochu“ jindy (za kosmologickou „chvíli“) u nás je tomu přesně naopak. 

Potom si po čase, přečtu v knize „kosmologických disidentů“, aniž jsem před těmi roky 
měl vůbec nějaké tušení o její existenci, tvrzení nadepsaná např. „Oscilační vesmír“. Velmi 
mě potěšilo grafické znázornění jejich kosmologické rovnice. Vypadá velmi podobně jako 
graf usměrněného střídavého proudu dvoucestným usměrňovačem. V každém případě jde 
o periodický děj! Není toto silně vzrušující?  



 


