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

Pro Pavla Kábrta
Napsal uživatel človíček (neověřeno) dne Čt, 08/04/2011 - 16:41.
Děkuji Vám za reakci,
je zřejmé, že jsem si plně neuvědomil, kolik úsilí a energie věnujete tomuto mimořádně
zajímavému webu, takže je ode mne možná troufalé, že z hlediska vědomostí, morálky a
patrně i věku jsem na Vás vztáhnul biblické verše týkající se posměvačů. Zcela určitě máte
právo na ironii, ale i tak si myslím, že vzhledem k obsahu mé kritiky, není ironie tak úplně
na místě.
Dovolím si tedy i nadále s Vámi polemizovat.
Ve Vámi publikovaném článku uvádíte, že tým vědců tvrdí, že růst některých
nejmasivnějších objektů se zastavil před 7 miliardami let, když bylo stáří vesmíru poloviční
oproti nynějšímu. Vy na moje kritická slova uvádíte přesně toto: "Takže Vy jste to už
předem věděl dřív než vědci z liverpoolské univerzity?".
Nikoli. Nic takového jsem v žádném ze svých příspěvků netvrdil. Kritizoval jsem kontext této
informace, který, jak jsem pochopil, má dokazovat nespolehlivost současných
kosmologických modelů. Tento poznatek o "zastavení vývoje masivních objektů" podle
článku "zásadně zpochybňuje současné modely vznikání a evoluce velkorozměrových
struktur ve vesmíru". Uvedl jsem, že takový závěr považuji za velmi přehnaný. I v případě,
že by tento poznatek byl správný, tak ve skutečnosti v rámci dvou hlavních kosmologických
modelů neznamená nic, protože se dá vyložit různě – například že jde o indicii svědčící pro
model, ve kterém vesmír končí v takzvané "tepelné smrti". Tento model počítá s tím, že
gravitace nebude mít dostatek sil, aby zastavila rozpínání vesmíru, takže zastavení růstu
nejmasivnějších vesmírných objektů reflektuje tuto teorii. I zmíněný článek však říká, že
"kosmologům, jak se zdá, chybí některá zásadní fakta". To znamená, že i vedle onoho
poznatku může dále existovat kosmologický model "velkého křachu", který počítá s
opačnou situací, tedy s tím, že gravitační síly nakonec převáží a vesmír směřuje ke
gravitačnímu zhroucení.
Já tedy netvrdím, že jsem to věděl dříve, než ti vědci, já tvrdím, že tento poznatek pro
existenci současných kosmologických modelů nic významného neznamená. Navíc tento
článek sám naznačuje, že onen poznatek může být v budoucnu zpochybněn právě proto, že
vědcům patrně chybějí nějaké zásadní informace.
Článek dále uvádí: "Podle současných představ nemůže existovat v nitru komety tekutá
voda" a Vy vůči mně říkáte toto: "Vy jste to, človíčku, už věděl dřív než vědci z Arizonské
univerzity?"
Nikoli. Ani náhodou. Já právě tvrdím, že žádná taková současná kosmologická představa
NEEXISTUJE. Ti vědci tvrdí, že existuje jakási současná kosmologická představa, že v nitru
komet nemůže existovat kapalná voda a dodávají: my jsme objevili něco nového – kapalná
voda tam existovat může.
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Možná, že kdysi někdo tvrdil, že v kometách nemůže existovat kapalná voda, ale už v
populárně naučné knížce "Planety sluneční soustavy", která vyšla před 30 lety v edici "Oko"
se píše, že v nitru komet může existovat kapalná voda. Takže když nějací současní vědci
tvrdí, že to právě teď objevili, tak to zní prostě divně. Existence kapalné vody v kometách
se předpokládá už od doby, kdy lidé pochopili podstatu komet, tedy minimálně desítky let.
Navíc v našich televizích už několikrát běžel velmi zajímavý seriál "Zázračná planeta", kde
bylo velmi názorně a graficky atraktivně ukázáno, jak se právě komety staly zdrojem vody
pro mladý povrch Země a způsobily vznik oceánů. Jde pouze o atraktivní formou
zprostředkovanou vědeckou teorii o gigantických zásobách vody v kometárních oblacích na
hranicích Sluneční soutavy.
Vzhledem k tomu, že astronomie mne velice zajímá, zaznamenal jsem už nespočet
podobných článků, které se snaží široké veřejnosti prezentovat nějaké zajímavosti ze světa
vědy. O černých dírách, o superobřích černých dírách, tedy kvasarech, o supernovách, o
novách, o galaxiích, kupách galaxií a nadkupách galaxií, o vodě a kyslíku ve vesmíru, o
planetách podobných Zemi atd. atd. atd. Ve většině případů jde o doslova primitivní zkratku
toho, čím se astronomové zabývají. A dost často jde o zprávy, které jsou záměrně
zatraktivněny, aby vědecké výsledky univerzit a vědeckých ústavů měly odezvu mezi co
nejširším obecenstvem a veřejnost neztratila zájem o to, aby se do těchto výzkumů
investovaly peníze. Takže je naprosto běžné, že pod nespočtem ptákovin a poloptákovin
jsou podepsány prestižní vědecké ústavy a kapacity. Což bude patrně i tento případ.
Už z podstaty a charakteru těles, jakými jsou komety, prostě jednoznačně plyne, že voda
uvnitř těchto těles může čas od času zkapalnit. V okamžiku, kdy se kometa ocitne v
blízkosti zdroje energie (např. Slunce), tak dokonce zkapalnit musí. Ten zdroj energie
nemusí mít nutně vnější původ, dokonce může být v samotných horninách komety –
zdrojem energie může být rozpad radioaktivních prvků.
Například zdrojem enrgie teplických termálních pramenů není pravděpodobně termální
(postvulkanická) energie (jak se všeobecně předpokládá), ale patrně teplo uvolňované
rozpadem radioaktivních izotopů ve zdejším mohutném žulovém masivu.
Problém je dokázat, změřit a ověřit existenci kapalné vody v kometách. To ano - protože
jestliže je kapaná voda uvnitř komety, tak my to sice může s vysokou pravděpodobností
předpokládat, ale dokud nenajdeme metodu, jak to ověřit (například nějakou novou
metodou výpočtů radiové astronomie), tak to nevíme jistě. Možná, že právě to se oněm
vědcům podařilo.
Takže jak vidíte, skutečně pádných důvodů pro zpochybnění onoho článku se najde dost a
bez ironie.
Domnívám se, že existuje velmi mnoho indicií, které svědčí pro to, že za původem vesmíru
a veškeré existence stojí Bůh. Ale Bůh nemá žádné mantinely, není omezen dokonce ani
časem, natož prostorem. Bible nám přináší tak nesmírně morálně závažné sdělení, že není
nutné ji potvrzovat nepříliš kvalitními zprávami a teoriemi jen proto, že ony teorie
zpochybňují jiné teorie, které údajně stojí proti Bibli, nebo naopak potvrzují jiné teorie, které
se prohlašují za dokonale v souladu s Biblí.
Ale abych nebyl jen kritický, také já děkuji za Váš web a za inspirující prostředí pro diskusi.
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