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ÚVOD 

 
Analýza stavu moderní teoretické fyziky a teoretické chemie ukazuje, že existující 

fyzikální a chemické teorie jsou svázány s rámcem vědeckých představ a pojetí, které byly 
vytvořeny velmi dávno a nyní neodrážejí širokou paletu získaných experimentálních 
výsledků. Neschopnost existujících teorií vysvětlit tyto výsledky ukazuje, že je nutné 
revidovat základy všech existujících teorií. Takovými základy jsou axiomy. 

  
Ve skutečnosti existuje úplný soubor axiomů, které jsme dosud neobjevili. 

Kdybychom tento soubor axiomů při studiu Přírody používali, existující teorie by měly 
vysvětlit nové informace získané experimenty. Pokud se tak neděje, používáme pro analýzu 
okolního světa pouze část axiomů, které existují nezávisle na nás; proto nemůžeme říci nic o 
správnosti teorií, které jsme vytvořili, protože některé z nich mohou být v rozporu s nějakým 
axiomem, který dosud nebyl nalezen, a proto tyto teorie mohou být zcela chybné. 

 
Existuje pouze jediné východisko z této situace: je nutné analyzovat existující soubor 

základních axiomů a najít chybějící axiomy. Pokud se nám nepodaří zapojit všechny 
fundamentální axiomy do vědecké analýzy, teoretická katastrofa je nevyhnutelná, protože 
axiom, který zůstal námi nepovšimnut, může poškodit mnoho našich teoretických prací a 
vyvolat nevyhnutelný proces jejich revize. 

 
            Je známo, že fyzika a chemie zaujímají mezi exaktními vědami vedoucí postavení. 
Stav jejich jednoty nejjasněji popsal G. Wheeler, americký vědec, v článku “The Quantum 
and the Universe”, který byl publikován ve sborníku “Astrophysics, quanta and relativity 
theory” (M.: Mir, 1982). Zapsal následující rozhovor mezi studenty, kteří právě ukončili 
stadium, fyzikem a chemikem. 

 
“Proč vy chemici mluvíte o valenčních vazbách a valenčních úhlech? Proč 

nepochopíte, že v chemii neexistuje nic jiného než elektrony a Bohrovy kruhové a eliptické 
orbity?” Poté okamžitě následovala odpověď: “Proč si myslíte, že tyto kruhové a eliptické 
orbity mají něco společného s tvarem molekul nebo čtyřbokou valencí atomu uhlíku? Ne, 
fyzika je fyzika a chemie je chemie. Elektrické vazby jsou elektrické vazby a chemické vazby 
jsou chemické vazby.” 

 
Výše uvedený rozhovor mezi studenty demonstruje mrtvý stav procesu sjednocování 

fundamentálních věd a nutí nás k přemýšlení o příčinách tohoto stavu. Nyní je světová věda 
ve stavu očekávání průlomu v pochopení jednoty mikrosvěta; proto jsou všechny důvody k 
předpovědi posunu vědeckého myšlení tímto směrem. 

 
V roce 2005 uplynulo sto let od počátku speciální teorie relativity, vypracované 

Albertem Einsteinem. Během tohoto období se pokrok fundamentální vědy ubíral pod 
praporem této teorie, ale nevysloužila si oslavy jubilea; naopak rozdělila světovou vědeckou 
komunitu na její přívržence a odpůrce. Množství těch druhých se zvětšuje tak rychle, že 
přívrženci této teorie ztratili sebejistotu a vyhýbají se diskusi o podstatě fundamentálních 
rozporů této teorie. 

 
Dějiny vědy přesvědčivě dokazují, že je nemožné uspat vědecké myšlení 

dogmatizovanými naukami, které jsou v rozporu se zdravým selským rozumem. Člověk je 
charakteristický svou ustavičnou touhou odstraňovat rozpory v pochopení světa kolem sebe a 
neexistuje síla, která by tento proces mohla zastavit. (zvýraznění textu přidáno, pp) 
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Ve středověku se Inkvizice snažila zachovat dogma, že Slunce obíhá Zemi a 

pronásledovala oponenty tohoto dogmatu. Ale čas plynul a kacířská myšlenka se ukázala být 
pravdou: Země obíhá Slunce, nikoli naopak. To stačí, k pochopení, že nové teorie a nové 
myšlenky nelze jednou provždy odmítnout. 

 
Nikdo by se neměl bát nových vědeckých myšlenek. Pokud nejsou v souladu s 

realitou, čas je pošle do neexistence i bez různých pseudo-komisí a velmi brzy budou 
zapomenuty. Naopak, pokud myšlenky a vědecké výsledky mají spojení s realitou, 
nevyhnutelně budou dále rozvíjeny a žádná síla nemůže tento proces zastavit. 

 
Ve vědě je obtížné prokázat, kdo má pravdu a kdo se mýlí; je žádoucí mít nějakého 

nezávislého soudce, který by mohl debatéry rozsoudit. Tuto úlohu hrají axiomy: 
nezpochybnitelné vědecké výroky, které nemají žádné výjimky a nepotřebují žádné 
experimentální důkazy. Euklidovské axiomy, které již dvě tisíciletí hrají roli základů 
exaktních věd, patří k těm hlavním. Ale nepomohly vědcům 21. století, kteří vedou spor o 
Einsteinovy teorie relativity, k pochopení podstaty problému. Situace na poli fundamentálních 
věd se zkomplikovala a sto let je krátká doba na zjištění, zda Einsteinovy teorie relativity jsou 
správné nebo chybné. Dlouhotrvající spor mohl být vyřešen jen nezávislým soudcem: 
axiomem neoddělitelnosti prostoru, hmoty a času, který existuje odnepaměti, ale zůstal 
nepovšimnut. 

 
Kvantová fyzika a kvantová chemie jsou známy tím, že studují hlubiny mikrosvěta. 

Měli bychom si připomenout, že kvantová fyzika vznikla na začátku 20. století, kdy pokusy 
vysvětlit experimentálně zjištěnou závislost záření dokonale černého tělesa pomocí vlnových 
pojmů byly neúspěšné. Tato úloha byla vyřešena, když Max Planck postuloval, že záření 
nevychází spojitě, ale po částech, neboli v energetických kvantech. To je důvod, proč byly 
nové trendy ve fyzice nazvány kvantovou fyzikou. 

 
V té době úroveň rozvoje klasické teoretické fyziky neumožňovala získat mnoho 

experimentálních dat; proto šli teoretičtí fyzikové snazší cestou: přizpůsobení interpretace 
experimentálních výsledků novým neklasickým teoriím, kterých se na začátku 20. století 
objevilo velmi mnoho. Jistěže existovaly pokusy popsat nova experimentální data na základě 
klasických zákonů, ale tyto pokusy nebyly korunovány úspěchem. 

 
Nyní, o sto let později, bychom měli prohlásit, že mnoho trendů vývoje teoretické 

fyziky, které byly v té době zvoleny, se ukázalo chybným. Moderní ortodoxní teoretická 
fyzika nedokáže popsat větší množství experimentálních dat než klasická fyzika na konci 19. 
století. 

 
Mnoho vědců je nespokojeno se stavem teoretické fyziky a kritizují především 

Einsteinovy teorie relativity a považují jej za hlavního původce existující situace. Ale tak 
tomu ve skutečnosti není. Vytvoření procesu poblouznění bylo kolektivní; začal dlouho 
předtím, než se k němu A. Einstein připojil. Podrobná analýza tohoto procesu ukazuje, že 
bylo velmi těžké se mu vyhnout. Rychlý rozvoj exaktních věd vyžadoval systémovou analýzu 
správnosti zvolené cesty, ale nikdo ji nemohl provést, protože principy takové analýzy dosud 
nebyly objeveny. Nyní byla tato úloha vyřešena a my máme příležitost vidět zdroje 
poblouznění a správnou cestu rozvoje exaktních věd. Ta byla správná do konce 19. století. Je 
to klasická cesta na níž se vracíme o sto let později. 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Základy fyzikální chemie mikrosvěta - ÚVOD 

 - 3 - 
V této knize jsou uvedena klasická řešení mnoha fundamentálních úloh fyziky a 

chemie mikrosvěta, které existující fyzikální a chemické teorie nedokázaly vyřešit. Je zde 
dokázáno, že tato řešení lze získat pouze v rámci klasických představ. Tato kniha je věnována 
jejich rozvoji. 

 
První vydání této knihy bylo publikováno v roce 2002 [201]. Pak bylo publikováno 

druhé, třetí a čtvrté vydání v ruštině a angličtině na internetu k volnému šíření. Vedle toho 
čtvrté vydání knihy v angličtině bylo publikováno v zahraničí pod názvem ‘The resurrection 
of exact science” a lze ji objednat na webové stránce http://www.newpowers.org. Potom páté 
a šesté vydání bylo publikováno v tištěné formě v ruštině. A vy čtete nejúplnější sedmé 
vydání této knihy. 
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