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Přidejte veřejný komentář... ( to níže nejsou ““komentáře k věci““, tedy komentáře na téma,
na presentovaný výklad do fyziky, ale jen poklonky, úklonky profesorovi, ale také posměšky
a pohrdání → nová generace studentů, vašich dokonalých studentů, profesore…)

Jiří Koten
před 12 hodinami
důvod neexistence je počátek všeho! :D

Michal Královský
před 2 dny (upraveno)
S trochou nadzásky... o jaké teorii všeho se můžeme bavit, když můžeme bavit v "reálné"
rovině o teorii ničeho? :D
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JD
před 1 dnem
Konecne zase pan profesor Kulhanek a jeho prednaska :) Diky!
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HB

před 1 dnem
Výborna prednáška. Ako vždy.

Slepá Ulička
před 2 dny
Skvělá přednáška.

Josef Leo Bureš
před 3 dny
Máte zvuk nahraný zvlášť? Použijte ho k opravě zvukového záznamu ve videu. V jednom
okamžiku je zvuk silný a vzápětí na to slabý.

Kuba Labus
před 3 dny
Super Dekuji

michal sedy
před 3 dny
Moc dekuji, krasne se to poslouchalo! Nejzajimavejsi byl konec. Jako nadseny lajk jsem o
tom nikda neslysel a snad jen skoda, ze to vyznelo, to chce kliiid, bude to zase jinak. Jinak je
pekne, ze to co nas nauci na zakladni skole a uzivame v dennim zivote, jako je cas a gravitace
vlastne "neexistuje". ☺ Resp tedy neumime tyto pojmy vysvetlit a mozna jsou jen
dusledkem...kdo vi... entropie vesmiru?!? Kulhánek spíš ty laiky zblbne než aby je učil vědu
a realitu
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ahoj ajoj
před 2 dny
Přednáška super, vtipy dost hrozné:)
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Jan Yakov
před 3 dny
"...higsove pole začne higsovať..." ??? brepty pre deti

CVUTFEL
před 3 dny
pozn. ke komentářům: Některé komentáře jsou odstraňovány automaticky algoritmy YouTube
bez ohledu na zásah/vůli vlastníka tohoto kanálu. Organizace odstraňuje komentáře „jen tak
automaticky“…to je super demokracie v české vědě, kde se k debatám laiků vybízí…
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FacebookjeMRTVÝ FACEBOOKISDEAD
před 3 dny
Přeji hezký ,"den", a zdraví pane Kulhánek. Mohu se zeptat, proč interreakce stolu s Ruským
tankem, když jsou silnice a mosty v ČR upravovány z důvodu hmotnosti produkovaných
tanků v USA ? Tak nějak mně to čistě filosoficki ☺ vede k úvaze, že patříte do tábora ctitelů
ideologie, kterou ctil Karl Heisenberg. Pokud jste již nyní neodmítl můj koment, pane
Kulhánek, pak dále dodávám, že si vás velice vážím bez ideologických podtextů. A nyní k
meritu přednášky, jak ji chápu. Pokud vyslovíme pojem časoprostor, znamená to, že jde o
pojmenování hmoty, tedy že časoprostor je hmota. Úžasný !!! jak mohlo toto laika napadnout
!! Klobouk dolů…Dále, pokud je mikrosvět nelokální, pak i makrosvět včetně našeho vesmíru
je nelokální, jen s dodatkem, že my lidé jsme to dosud neodkryli. Tedy že svět je fraktální,
akorát lidský současný pohled ve své nedokonalosti vnímá makrosvět lokálně, ač jisté
náznaky nelokalního vesmíru by tu byly. Jinak super. Profesore, tedy vy dovedete učit ti
širokou laickou veřejnost ! aby nebyla zblbnutá nějakými fantasmagoriemi od toho
Navrátila…potlesk
2

Radomil
před 3 dny (upraveno)
...tak už začínají blbnout i na českém MatFyzu...

VUML hadr...

flodurkeng
před 1 měsícem (upraveno)
haha na začátku to byl zákon akce a reakce a jinak rát měl pravdu bylo to zbabělé napadení
zezadu ☺
1

dudu dududu
před 1 dnem
Paráda, p. Kulhánek zase nesklamal.

HmmH QQ
před 3 dny (upraveno)
I gravitačná hmotnosť je zotrvačná. Bez prítomnosti gravitačného poľa zotrvačná hmotnosť (i
odstredivá) nikdy nenastane, ani za použití nejakej sily, pretože vždy vzniká ako reakcia na
gravitačnú silu.

HmmH QQ
před 3 dny
S pridávaním tepla entropia narastá a to platí i pre otvorený systém Zeme. Entropia súvisí s
pohybom častíc a práve teplo ten pohyb urýchľuje.

Fuji Fujera
před 3 dny
Před léty se řadil prof. Kulhánek mezi popularizační esa. Dnes však již pouze mezi
popularizační desítky až spodky. Teda z mého pohledu. Impakt na mou hypertrofovanou
senzibilitu ve sféře politické agitace prostě destruuje vše pozitivní, co přednáška přináší.
Jinak. Dnes třeba dokoukáno do 22:55. Jsou přeci jiné možnosti popisu fyzikálních jevů. Z
popisu pana profesora se mi zvedal kufr (a to se mi zvedá stejně i z mocnáře i z michprdů).

Škoda, pan profesor si pod sebou podříz větev. Zkopal to tak, že se zase dlooouho na jeho
přednášku nepodívám.
Kulhánek „Teorie všeho“ http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/aa/aa_203.pdf
https://youtu.be/4fityhz_kDs
https://youtu.be/4fityhz_kDs?t=661
Pane Kulhánek, ano, vaše vědomosti jsou vysoké, ale…ale klesáte v očích nové generace,
papouškujete starou fyziku a nové už neumíte. Tady http://www.hypothesis-ofuniverse.com/docs/aa/aa_144.pdf až sem http://www.hypothesis-ofuniverse.com/docs/aa/aa_207.pdf je to nové, na které Váš mozek už nestačí…s pozdravem
JN, 13.11.2021

