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1. EXAKTNÍ VĚDY NA PŘELOMU TISÍCILETÍ  
 

Je známo, že konec 19. století byl ve znamení krize klasické fyziky. Bylo 
nashromážděno mnoho experimentálních dat, zvláště na poli optiky. Tyto výsledky nebylo 
možné vysvětlit pomocí soudobých fyzikálních teorií [31], [102]. 

 
         Protože tyto teorie byly založeny na axiomech, byly podrobeny pečlivé analýze. Většina 
z nich je založena na pátém Euklidově axiomu, týkajícím se rovnoběžných přímek [6], [171]. 
Kontroverze byla ukončena představou, že v Přírodě mohou nastat situace, kdy se tyto 
rovnoběžky protnou v nekonečnu. Tomuto výroku byl dán status axiomu bez jakéhokoli 
experimentálního důkazu o jeho pravdivosti [6]. Na tomto axiomu byly vybudovány 
neeuklidovské geometrie, Lobačevského, Minkovského, Riemanna, atd., stejně jako 
geometrie, založené na těchto geometriích [6], [80], [119], [135], [147], [149]. Na 
neeuklidovské geometrii byly v první řadě postaveny obě Einsteinovy teorie relativity. 

 
Objevení se několika alternativních geometrií způsobilo rozruch mezi matematiky. 

Tuto situaci popsal M. Kline, americký historik, následujícím způsobem [6]: “Existence 
několika alternativních geometrií byla pro matematiky šokem; byli do značné míry ohromeni, 
když pochopili, že je nemožné odmítnout aplikaci neeuklidovských geometrií na fyzický 
prostor.” 

 
 Ve druhé polovině 20. století vznikly kolem vynořivší se neeuklidovské geometrie 

nejasnosti, ale až nyní začaly přitahovat pozornost. Ani fyzikové, ani matematici těmto 
nejasnostem nevěnovali příliš velkou pozornost. “Je dost zvláštní, že se matematici obrátili 
zády k Bohu, všemocný geometr si zřejmě nepřeje, aby věděli, jakou geometrii zvolil při 
stvoření vesmíru,” píše M. Kline [6]. 

 
         To je přesný popis podstaty existující situace. Nyní je těžké zjistit, proč se matematici 
zachovali takovým způsobem; ještě obtížnější je však pochopit fyziky, kteří byli dychtiví 
využít neeuklidovské geometrie pro své teoretické výzkumy [70]. 

 
Akademik A.A. Logunov ve svých přednáškách o teorii relativity a gravitace 

(publikovaných Moskevskou státní univerzitou) přesvědčivě demonstroval, že GTR (Obecná 
teorie relativity) nedodržuje zákony zachování energie a impulsu a že setrvačná hmotnost, jak 
byla určena GTR, nedává fyzikální smysl. Logunov se domnívá, že tato fakta vnášejí 
pochybnosti o existenci černých děr a o hypotéze Velkého třesku, které vyplývají z GTR 
[145]. Podle něho to zpochybňuje existence takových objektů jako jsou černé díry a takových 
fenoménů jako je Velký třesk, díky němuž byl vytvořen Vesmír, jak věří přívrženci GTR. 
 

L. Brilluen, francouzský vědec, poznamenal: “Obecná teorie relativity je zářným 
příkladem skvělé matematické teorie, která je postavena na písku a vede k přeměně 
matematiky v kosmologii (typický příklad vědecké fikce)” [131]. 

 
          Zde je výrok akademika Hannese Alvena, astrofyzika a laureáta Nobelovy ceny. On 
nazývá kosmologickou teorii o rozpínajícím se Vesmíru, která svůj původ odvozuje od GTR, 
mýtem a pokračuje: „Čím méně důkazů, tím více se tomuto mýtu dostává frenetické víry. Jak 
víte, tato kosmologická teorie je dokonalý nesmysl. Tvrdí, že Vesmír vznikl v jednom určitém 
okamžiku jako při explozi bomby, která má (víceméně) velikost špendlíkové hlavičky. 
Vypadá to, že v současné intelektuální situaci má teorie Velkého třesku výhodu, kterou lze s 
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pohrdáním vyjádřit slovy: “Věřím, protože je to absurdní!” Když vědci bojují proti 
astrologickým žvástům mimo chrám vědy, měli bychom mít na paměti, že uvnitř tohoto 
chrámu je někdy hýčkán velký nesmysl” [82]. 

 
Z těchto výroků je jasné, že matematika může hrát roli nejen nástroje hledání pravdy, 

ale může být také průvodcem do světa klamu a svojí autoritou blokovat východ z tohoto světa 
pro ty, kteří se ocitli uvnitř. To vysvětluje netečnost většiny vědců, v první řadě fyziků, 
k očividným nesrovnalostem ve vědě. Dříve tyto nesrovnalosti sloužily jako mocný impuls 
pro jejich analýzu. Nyní pouze někteří najdou odvahu mluvit o svých pochybnostech. Tyto 
výroky jsou pro vědu velmi cenné, protože patří lidem, kteří pochopili lépe než ostatní 
podstatu nesnází, které se vynořily na cestě poznání. Proto bychom měli tyto výroky chovat 
jako perly lidského myšlení a pokoušet se pochopit podstatu pochybností, které zneklidňovaly 
tyto velké myslitele. 

 
           Část fyziky, v níž se studuje chování elementárních částic, se nazývá kvantová fyzika. 
Jak jsme již zaznamenali, je to obor fyziky, který se zrodil na začátku 20. století v den, kdy 
Max Planck přednesl svou zprávu, týkající se záření černého tělesa, na zasedání Německé 
fyzikální společnosti. V této zprávě představil svoji slavnou konstantu, která posloužila jako 
základ kvantové fyziky a s níž, jak se ukázalo, je spojena většina tajemství chování 
elementárních částic. Tato konstanta byla později nazvána Planckovou konstantou. Má 
mechanický rozměr momentu hybnosti nebo úhlového impulsu, jak ho nazývají fyzikové. 
Dokázala přítomnost úhlového pohybu v přírodních fenoménech, které byly popsány pomocí 
Planckovy konstanty [101], [117].  

 
Ale Max Planck se obával, že by mohl být při popisu chování prvků mikrosvěta obviněn z 
mechanismu. Proto dal své konstantě jméno, které neodráželo její fyzikální rozměr. Nazval ji 
kvantem minimálního působení [31], [102]. 

 
Daniel a Deutsch, američtí vědci, analyzovali rozměr Planckovy konstanty. V roce 

1990 napsali článek, zveřejněný v šestém čísle časopisu Galilean electrodynamics, že kdyby 
Planck dal své konstantě jméno, které by odpovídalo jejímu rozměru, kvantová fyzika by se 
velmi lišila od té, kterou máme nyní [11]. 

 
           Louis de Broglie, francouzský  vědec, řekl: „… kvantová mechanika naléhavě 
potřebuje nové představy a myšlenky, které se mohou objevit pouze s hlubokou revizí jejích 
základních principů.“ [8]  

  
V sedmdesátých letech americký fyzik E. Wichmann vyjádřil tento závěr: „Dosud 

neexistuje elementární teorie elementárních částic a my nevíme, jakou formu budoucí teorie 
bude mít.” [122] 
 

Situaci v kvantové fyzice výstižně popsal ruský vědec I. Ponomarev. V populárně 
vědecké knize s názvem Under the sign of the quantum  píše: “Rozepře týkající se kvantové 
fyziky probíhají každý den. Tyto spory mohou být srovnány s nesváry náboženských sekt 
uvnitř jednoho náboženství z důvodu tvrdohlavosti a nesmiřitelnosti oponentů. Jak je obvyklé 
u náboženských sporů, logické argumenty jdou stranou, protože opačná strana je nemůže 
pochopit: působí zde především emoční bariéra, akt víry; všechny přesvědčivé argumenty 
oponentů neproniknou do sféry uvědomění druhé strany.” [150]. 
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Nejúplnější reflexi podstaty těchto těžkostí poskytl jeden z největších fyziků 20. století 

P. Dirac. Řekl: „Zdá se mi být velmi pravděpodobné, že jednoho dne v budoucnosti se objeví 
zdokonalená kvantová mechanika, která se vrátí ke kauzalitě a dojde k rehabilitaci 
Einsteinova úhlu pohledu. Ale k takovému návratu může dojít za cenu zavržení některých 
základních myšlenek, které nyní bezpodmínečně přijímáme. Pokud se vrátíme ke kauzalitě, 
budeme za to muset zaplatit a nyní můžeme pouze hádat, která myšlenka bude muset být 
obětována“ [134]. 

 
Nekauzalita je založena na principu neurčitosti zavedeném Heisenbergem. Podle 

tohoto principu je nemožné určit souřadnice a rychlost částice s dostatečnou přesností. 
Význam tohoto principu byl stručně a výstižně zhodnocen americkým fyzikem J.B. 
Marionem: “Pokud se někdy prokáže, že princip neurčitosti neplatí, potom můžeme očekávat 
úplnou rekonstrukci fyzikální teorie” [148]. 
 

 “Bezpochyby,” říká italský fyzik Toulio Redge, “bude kvantová mechanika nakonec 
překonána a s největší pravděpodobností se Einsteinovy pochybnosti ukážou jako rozumné. 
Možná v současné době není ani jeden fyzik, který vidí dál než jeden palec před svůj nos, ani 
nejsou žádné konkrétní návrhy, jak překonat hranice kvantové mechaniky, ani neexistují 
experimentální data, ukazující takovou možnost.” [151]. 

 
Mezitím experimentátoři prokázali existenci kvarků, nejelementárnějších “cihel”, z 

nichž je složena hmota. V rámci obecně přijímaných modelů elementárních částic (včetně 
kvarků), došlo k malému skutečnému pokroku od doby, kdy Rutherford a Bohr navrhli své 
modely atomu [136]. Neexistují obecně uznávané modely fotonu (kvanta energie), elektronu, 
protonu, neutronu nebo dalších částic. 

 
 To je důvod, proč fyzikové neopustili samotný teoretický základ své vědy, která se 

zdála být spolehlivě stmelena von Neumannovými Matematickými principy kvantové 
mechaniky [159]. Ten ukázal nemožnost skrytých parametrů, v něž mnoho fyziků vkládalo  
velké naděje a věřilo, že mohou překonat pravděpodobnostní popis chování elementárních 
částic. Ale tyto naděje byly zničeny, když Bell udělal pokrok ve statistickém přístupu a získal 
nerovnost, která posílila pravděpodobnostní pohled na kvantovou mechaniku [149].  

 
Nedostatek jasných teoretických vztahů mezi postuláty mikrosvěta vytvořil situaci, 

kterou výstižně shrnul akademik D. Blokhintsev: “Cesta k pochopení pravidelností, které 
vládnou světu elementárních částic, nebyla dosud nalezena. Moderní fyzikové se musí 
spokojit s kompromisními koncepcemi, které v nejlepším případě slibují pouze částečný 
úspěch na úkor obecnosti a jednoty.” [132] 

 
Einstein kriticky zkoumal výsledky svých výzkumů. V odpovědi uctívačům jeho 

talentu na sklonku života napsal: “Zdá se jim, že se na své celoživotní dílo dívám s blaženým 
uspokojením. Ale všechno je naopak, když je to podrobně zkoumáno. Neexistuje představa, o 
niž si jsem jist, že je nedotknutelná, a nejsem přesvědčen, že jsem na správné cestě.” (F. 
Hernek. Albert Einstein. Life in the name of the truth, humanism and piece. M.: Progress, 
1966, page 16). 

 
Takový je stav teorie. Co říkají sami fyzikové o experimentálních úspěších na poli 

výzkumů mikrosvěta? 
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V. Rudnik, ruský vědec, ve své knize To See the Invisible říká, že ideje o 

elementárních částicích jsou odvozeny syntézou informací o pružném a nepružném 
rozptylování. Podle jeho názoru je složitost tohoto problému srovnatelná se situací popsanou 
v příběhu slepců a slona: “Jeden se dotknul slonova chobotu a řekl, že slon je něco měkkého a 
pružného, další se dotkl jeho nohy a prohlásil, že slon vypadá jako sloup, třetí chytil slona za 
ocas a řekl, že slon je něco malého.” [154] 
 
            Jak jsme ukázali, symptomy teoretických klamů ve fyzice se začaly objevovat na 
přelomu minulého století a v současnosti globální rozměr těchto klamů dochází 
mezinárodního uznání. 
 

Od roku 1990 začaly vycházet vědecké časopisy, aby analyzovaly takové výsledky. 
Časopis Galilean Electrodynamics je vydáván v USA [12], [14], [19], [100], [107], a časopis 
Apeiron je vydáván v Kanadě  [96], [97]. Od roku 1999  je vydáván internetový časopis 
http://www.journaloftheoretics.com [175], [179], [180], [181], [183], [184].   Současně začaly 
být v Rusku a USA pořádány regionální a mezinárodní konference, věnované tomuto námětu. 
Je nemožné spočítat knihy na toto téma, které již byly publikovány v Rusku, USA a 
v Západní Evropě. Moderní teoretická fyzika je již hodně kritizována [88]. 
 

Existují předpovědi trendu ve fyzice, směřujícího k ukončení mrtvého stavu. I.I. 
Smulsky, ruský vědec, tvrdí: “Jsme blízko revolučních změn ve fyzice. Bude triumfovat 
logika zdravého selského rozumu, z představ o prostoru a času zmizí mysticismus, klasická 
mechanika zaujme místo, jež jí náleží, a dojde ke kvalitativnímu skoku v pochopení 
makrosvěta a mikrosvěta. Filozofie a metodologie se zbaví pout a vědy nám dají vědomosti, 
které budou jednoduché a jasné jako čtyři aritmetické operace.“ [217] 

 
Kritika moderní teoretické fyziky je tedy více než vydatná. 
 
Představitelé ortodoxní vědy tuto kritiku všeobecně ignorují, to však nezmenšuje počet 

kritiků. Tento proces pokračuje velmi rychle. Situace je taková, že kritikové nemohou 
přesvědčit představitele oficiální vědy, kteří nechtějí pochopit podstatu této kritiky. Je známo, 
že kritika ve vědě by měla být buď uznána nebo vyvrácena. Ani jedno se však nekoná. To 
dokazuje fakt, že není jednoduché strávit podstatu vědeckého problému, před nímž stojíme 
[143], [146], [157]. 

 
          Například kritika teorií relativity A. Einsteina začala již v době jejich vzniku a 
pokračuje dodnes [7], [162], [169]. Nabízí se otázka: Pokud jsou tyto teorie chybné, proč je 
tato skutečnost prokazována tak dlouho? Odpověď je jednoduchá. Kritikové analyzují 
důsledky těchto teorií, nikoli jejich základy, na nichž jsou založeny. Především se jedná o 
Lorentzovu transformaci. Kritici nevěnují pozornost faktu, že tyto teorie jsou výsledkem 
výroku, týkajícího se průsečíku dvou rovnoběžných přímek, který obdržel status axiomu. 
 
           Abychom tedy mohli prokázat chybnost teorií relativity A. Einsteina, je nezbytné 
analyzovat spojení s realitou nejen u Lorentzových transformací, ale také axiom o průsečíku 
rovnoběžných přímek. 

 
           Fundamentální vědy jsou ve skutečnosti založeny na malém množství zřejmých 
tvrzení, axiomů. Ale vědci, rozvíjející exaktní vědy, tomu nevěnovali pozornost; ti dali status 
axiomu bezpočtu výroků, které mají ke zřejmosti daleko, dokonce jsou někdy absurdní [31]. 
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Jednota základu exaktních věd byla zničena a ukázalo se, že některé základy byly postaveny 
na písku [30]. 

 
         Existující situaci exaktních věd jsme pochopili téměř před deseti lety. Chovali jsme 
vágní naděje, že to bude pochopeno mnoha lidmi a bude vytvořeno společné vědecké myšlení, 
aby byla tato situace vyřešena. Tato naděje se však nenaplnila. Neznámá síla odrazuje 
uvědomění světové vědecké komunity od pochopení významu tohoto problému. Jedna věc 
zůstává: je nutné souhlasit s názorem Maxe Plancka, týkajícího se procesu uznávání vědecké 
pravdy: “Vědecká pravda obvykle nezvítězí tím způsobem, že její oponenti budou 
přesvědčeni a řeknou, že neměli pravdu, ale hlavně zásluhou faktu, že oponenti vymřou a 
příští generace tuto pravdu přijme.”  [8]  
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

