Převratné objevy ve vesmíru
Publikováno z Kreacionismus.cz (http://old.kreacionismus.cz)

Převratné objevy ve vesmíru
Vložil/a Pavel Kábrt, Út, 08/02/2011 - 08:29

Reakce na příspěvek pana Kábrta
Napsal uživatel človíček (neověřeno) dne St, 08/03/2011 - 08:42.
Svým příspěvkem v této diskusi naprosto standardně polemizuji s obsahem článku. Kritizuji
obsah tohoto článku, protože na základě níže uvedených skutečností mohu mít oprávněné
pochybnosti o smysluplnosti jeho obsahu.
Ale zatím jsem se od pana Kábrta dočkal pouze ironie.
Komety jsou považovány za takzvané "špinavé sněhové koule". V dritvé většině jde o
tělesa, která jsou směsí prachu a úlomků hornin, které jsou tmeleny zrmzlými plyny a
vodním ledem. Přičemž vodní led může tvořit podstatnou složku těchto těles. Voda může
být v horninách komet vázána také chemicky. Je tedy logické, že uvnitř komet čas od času
nutně musí dojít k vytvoření podmínek, při kterých se objeví kapalná voda. Mám tedy právo
pochybovat o tom, že když někdo hovoří o "mokrých kometách", že nehovoří o ničem
novém ani převratném.
Stejné je to s "růstem některých nejmasivnějších objektů", který se dle článku zastavil před
sedmi miliardami let. Pochopil jsem, že toto tvrzení má dokazovat nespolehlivost
současných kosmologických modelů, podle nichž má růst těchto masivních objektů stále
pokračovat. Problém je nejen v tom, jestli lze tento poznatek považovat za spolehlivý, ale i
v jeho případném výkladu. V současné době pozorujeme takzvaný "červený posuv", ten dle
většiny vědců dokazuje to, že vesmír se (prozatím) rozpíná, a to stále rychleji. Dle
kreacionistů je červený posuv důkazem toho, že rychlost světla byla těsně po stvoření
vesmíru mnohem vyšší, než dnes (což paradoxně podkopává indicie svědčící pro stvoření,
například antropický princip). Jisté je, že nějaký hlavní pohyb ve vesmíru zcela určitě
existuje, jen prostě zatím nikdo z vědců neví, jestli v budoucnu převáží pohyb dostředivý
(převáží gravitace končící velkým křachem) nebo odstředivý (rozpínání do tzv. tepelné
smrti). Nikdo z vědců na celém světě neví, která z variant je správná, čili pokud někdo tvrdí,
že růst nejmasivnějších vesmírných objektů se zastavil před sedmi miliardami let a že to
znamená "zásadní zpochybnění současných modelů vznikání a evoluce velkorozměrových
struktur ve vesmíru", pak je to závěr zcela přehnaný (vpodstatě nesmyslný) a spíše účelový
než vědecký.
V článku je citována členka vědeckého týmu claire Burkeová, která říká toto: "Ze závěrů
naší práce vyplývá, že kosmologům, jak se zdá, chybí některá zásadní fakta, která potřebují
k tomu, aby pochopili, jak se galaxie od vzdálené minulosti do dneška vyvíjely".
Musíte mně prominout, ale tohle je přece všeobecně známý fakt, obecný závěr a doslova
velmi stará fráze. Vždyť dodnes vědci hledají ve vesmíru například tzv. "temnou hmotu",
která může hrát zcela zásadní roli ve vývoji a fungování nespočtu velkých i malých těles ve
vesmíru.
Tohle prostě není závěr hodný nového výzkumu, natož aby byl převratný.
Jednoduše řečeno: pochybovat o obsahu tohoto článku lze s pouhými základními znalostmi.
Začal jsem chodit na tento web, protože mě téma víry v Boha, evoluce a vědy o stvoření
nesmírně zajímá. Od autora tohoto webu, tedy pana Kábrta, jsem se však zatím dočkal jen
poněkud pohrdavého výsměchu. Zdá se, že v okamžiku, kdy pan Kábrt hledá potvrzení pro
Domů

E-mail

Strana 1 z 2

Převratné objevy ve vesmíru
Publikováno z Kreacionismus.cz (http://old.kreacionismus.cz)
své vlastní představy o vesmíru a přírodě, nepotřebuje k jejich potvrzení ani tak Bibli, jako
spíše lidi, kteří mají podobné představy jako on a prezentují je. Případně prezentuje názory
protistrany, které se dají dobře kvalifikovat jako omyly. Omyly se však týkají jakékoli vědy,
mýlit se mohou kreacionisté i evolucionisté. Fundamentální (prosím nechápat pejorativně,
ale ve významu "literaristické") chápání Bible může být stejně zcestné, jako odkazování
Bible do říše pohádek.
Teď si dovolím i já trochu tvrdší kritiku pana Kábrta. Pokud si mohu dovolit Vás poučovat,
pak byste neměl hledat v Bibli jen potvrzení stáří galaxií, ale přečíst si něco skutečně
důležitého, co je skutečným obsahem Bible, například to, co se v Bibli píše o posměvačích.

Štítky:
Vesmír, astronomie [1]
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