
 

Úvahu věnuji mlčícím fyzikům, neb se ví, že >mlčeti zlato<. 

13.12.2004 

Čtvrtstoletí inflační teorie (1): Nápad Alana Gutha ( píše autor Jan Kapoun ) 

( citace ) Před 25 lety, v prosinci roku 1979, se zrodil jeden z nejdůležitějších objevů moderní 

kosmologie: americký fyzik Alan Guth zformuloval tzv. „teorii inflace“.  

..... 

Základem teorie inflace A.Gutha je myšlenka, že vesmír mohl v prvním nepatrném okamžiku po 

stvoření, „před bodem, ve kterém začíná příběh velkého třesku v pojmech standardního modelu“ (John 

Gribbin), podstoupit změnu známou jako fázový přechod, tedy ze stavu energetického do stavu méně 

energetického. 

 

 ( Komentář Navrátil ) Při takové   m y š l e n c e  roztažení prostoru >z nikam donikam<, ze 

singulárního prostor-skorobodu do prostor-skoro-konečna, a při vědomí „zbytečnosti“ objasňovat jak se 

může veličina délka „roztahovat-zvětšovat“( podle soustavy „malého“ pozorovatele ) a to bezdůvodně ( 

důvod mají pouze fyzikové : objasnit tím „vyladění“ počátečních nastavených parametrů ve vesmíru 

zjištěných ze Země v čase t = současnost )...je nutné si uvědomit, že se k této myšlence ještě navíc 

předpokládá „stvoření“ konstantního jistého konečného množství hmoty-energie v zahájení stvoření 

celého vesmíru, přičemž „superhorký prostoro-bod“ by určitě byl supernehorký při stvoření 

supermrňavého konstantního množství hmoty-energie. A tak by se vyladěnost po-inflační z titulu 

superpromrznutí  superstudené hmoto-energie musela obhajovat jinak než inflací. Navíc se zde mluví o 

„stvoření“ vesmíru jako o neposkvrněné doktríně nezpochybnitelné, nedotknutelné a nediskutovatelné, 

stohlasně odsouhlasené se záměrem a důrazem o jiných možnostech už nikdy neuvažovat. – papežská 

inkvizice středověku, vlastně super-inkvizice novověku..   

 

“ Když se Guth večer vrátil do svého bytu, pokusil se nápad, který se mu vynořil v hlavě, formulovat 

matematicky. Nad poznámkovým blokem pracoval celou noc. Pod výpočty napsal větu: „Tento druh 

superochlazení vesmíru může vysvětlit, proč je dnešní vesmír tak neuvěřitelně plochý – a tudíž rozřešit 

paradox potřeby jemného vyladění parametrů vesmíru, na který poukázal Bob Dicke...“ Guth té noci 

neobjevil nic menšího než základ popisu raného vesmíru, který dne označujeme jako „teorie inflace“ 

( Navrátil ) Pokud si fyzikové stanovili nezpochybnitelnou doktrínu o tom, že došlo ke stvoření vesmíru 

tj. ke stvoření prostoru, času a v něm ke stvoření konstantního množství hmoty-energie, pak proč by 

fyzikové měli vůbec mít důvod zapochybovat o tom, že byly v tom zrození >stvořeny< také všechny 

zákony, které jsme poznali a že došlo při stvoření zákonů k vyladění padesáti parametrů s přesností na 

padesát nul za desetinnou čárkou.  

 

*-*-*-*-*-* 
Vážení nefyzikové, pochopte, že špatně je sestavena věta, kterou často čtu : „život by nevznikl, kdyby 
nebyly vyladěny konstanty, kdyby nebyly nastaveny ty a ty parametry a ty a ty náhody a nuance, které 
Zemi potkaly“ 
Pochopte, že příroda neměla „na počátku“ žádný záměr, aby někdy po nějakých 14,24 miliard letech 
vytvořila, vygenerovala cosi - život právě v takové podobě jaký ho kolem sebe vidíme. ( Příroda dnes 
sama neumí předpovědět svou budoucnost a příroda to neuměla ani v čase t = sekunda po Třesku ) 
    Nelze přeci říct : automobil, tak jak ho vidíme, jeho verze a podoba z autosalonu v r. 2004 
s poloautomatickými brzdami, zapalováním, pohony na každé kolo, aerbegy, vyhříváním a klimatizací, 
elektronikou atd. coby  ( lidmi ) nejvymakanější výrobek na planetě, říci, že by nevzniklo kdyby : 
neexistovalo železo, kdyby neexistoval kaučuk, sklo, kdyby se nenarodil Edison, Diessel, kdyby nebyly 
havárie Miki Laudy u F1, kdyby nikdy se nevymysleli svíčky, výfukové filtry, kdyby Hoock neobjevil svůj 



zákon, kdyby se nevyráběly po celé Evropě asfaltové silnice, kdyby neexistovala ropa, kdyby nebyla 
voda či vzduch, tření, kdyby lidé byli velicí půl kilometru, tak by auta musela být také půl kilometru 
dlouhá, což je problém – čili by auta nebyla, a nebyla právě „antropicky“ veliká 4 m jako jsou dnes, a 
kdyby lidi měli křídla ( auta by se nevymýšlela ), kdyby a …. a kdyby a kdyby…, tak by prostě ta auta 
vypadala naprosto jinak, nebo vůbec. Takto to nelze říci... 
 
Nelze otázku a odpověď stavět tak, že by auta nebyla, kdyby nebylo statisíců a milionů podmínek 
přírodních i společenských za minulých 300 let, že tak by auta za těchto desítek a stovek a milionů 
podmínek zvaných „kdyby“ prostě nikdy nevznikla…a že auta ( stromy, lidi ) jsou proto, že ty podmínky 
to auto samy „utvořily“ ke svému „podmínkovému“ obrazu….k tomu aby „tak-a-tak“ vypadalo...Ne... 
    Ne.Takto přesně to není. A vyslovuji názor : Auta vznikla ! právě taková a taková jak dnes vypadají 
nikoliv proto, že „tu byly ty podmínky“ právě pro auto se hodící, a splněny, ale proto, že ty podmínky jak 
se samy rodily, sestavovaly, kloubily, generovaly v posloupnosti selekce a mantinelů zesložiťování 
hmotových struktur a s tím i zesložiťovávání  a přibývání zákonů samých, byly samy takto 
vygenerované zákony strůjcem – stvořitelem „objevení se“ auta. Auto „muselo“ vzniknout právě takové 
neb podmínky k autu a k takovému autu „necíleně“ vedli, podmínky jsou řady posloupností 
kombinačních vývojových proměn symetrií a asymetrií stavů, které vyústí v „takové auto“….v  takový 
strom, rybu, takového člověka na Zemi. Kdyby ta realizovaná posloupnost byla jiná, bylo by „jiné 
auto“, také smysluplné…, jiný člověk ! ! !, také smysluplný v souladu s postupně vygenerovanými 
zákony od Třesku....,byl by prostě ve vesmíru „jiný tvar-podoba“ života. Život tu  nebyl     p ř e d e m     
předepsán, nařízen, naplánován, naprojektován, abychom mohli říci, že by se „tato podoba“ jak jí 
vidíme nevyvinula kdyby, kdyby, kdyby, kdyby to a to nebylo. Naopak : to a to, že se tak a tak vyvíjelo, 
vedlo “to vše“  k nějaké složitosti, stále složitější až „to“ vypadalo jako DNA co jí „takovou“ pozorujeme 
a jako život, člověk….právě takový co je kolem nás, a vyhovující všem vývojovým cyklům, stavům, 
mantinelům, podmínkám, neb ony-cykly, narušování symetrií čili proměny symetrií v asymetrie čili 
pravidlo PPP, pravidlo o přehazování horkého bramboru, to bylo stavitelem této podoby života a 
veškeré harmonie chemické a biologické, právě podle stavů vývojově realizovaných kroků…. a to 

v poopraveném Darwinově duchu, nikoliv v naprosté vývojové náhodě „náhodným výběrem“, ale 

výběrem v mezích mantinelů v posloupnosti složitých struktur majících v sobě zabudováno PPP 

jako řídící směr, „kontraentropii“. 

 

( 04.12.2004 ) Pochopte, že Vaše antropické myšlení  ( i ten podiv nad předem „vyladěnými“ 

konstantami ) je falešné vidění asi v tom smyslu, řeknu-li příklad :  astronomové říkají, že dvě galaxie 

mohou, pohybují-li se proti sobě, projít skrz sebe naskrz, aniž by se nějaká hvězda s jinou srazila. Nic 

k divení či námitkám, že.Řeknu-li já, že to není možné, pak to plyne z úvahy o tom „co je to makro- a 

mikro- pozorovatel“.  Když tlesknete dlaněmi o sebe, tak to pleskne, dlaně se od sebe odrazí a ty dlaně 

„skrz naskrz neprojdou“, že, ač pod drobnohledem jsou ( ! ) dlaně vlastně 99% prázdnoty  fyzika říká, 

že atom je prostorově prázdný, jádro-protony, neutrony + elektrony se dají zamést do koutku, prostor 

atomu prázdný zaujímá 99,99% prostoru atomu …čili ty dlaně co se srazily, je   p r á z d n ý   prostor a 

přece dlaně plesknou a se od sebe odrazí, neprojdou skrz-naskrz…, možná to tak dělají i ty galaxie 

z našeho pohledu mikroměřítka  do makro- , že i galaxie o sebe nepružnou srážkou „plesknou“. Jak vidí 

vesmír >pozorovatel makro- věc< směrem do mikro- ?...Vidí to tak člověk pozoruje >srážky dvou 

protonů< ve Fermilabu a….proč ty protony „neprojdou skrz na skrz“ jsou-li to „jen vlny“ ? Podobně je 

falešné vidění „antropického myšlení“, že vesmír byl naladěn už předem tak aby v něm mohly se zrodit 

živé bytosti. ne, nikoliv. Vesmír nebyl předem „na nic“ naladěn. On se vyvíjel podle zahajovacího 

pravidla PPP tak, že se další a další zákony generovaly, ( mikrosekundu po Třesku nebyly zákony jako 

třebas když píchnu do nervu, že to v mozku zabolí, nebyly zákony, že ketony nereagují s hořčíkem...atd. 

miliony zákonů co je dnes vidíme kolem sebe nebyly po Velkém třesku )... tím si samy stanovovaly 

mantinely a generovala se, selektovala posloupnost složitější a složitější hmoty a toto obojí generování ( 

hmoty i zákonů ) v mantinelech dospělo v vygenerování té a té podoby dnešního života i podoby aut. 

 

23.02.2005 

ing. Josef Navrátil, Kosmonautů 154, Děčín  405 01 



e-mail : j_navratil@volny.cz  

www  : www.volny.cz/j_navratil                               více najdete na těchto stránkách a v archívu 
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