
 

 

 
 

Hlavní body diskuse: 
                  I.  Lidské poznání a jeho meze 
                II.  Principy sjednocené teorie 
              III. Tři přístupy 
               IV. Sjednocená teorie autorova – “Obecná teorie hmoty” 

I.  LIDSKÉ  POZNÁNÍ 
    Definice: Rozumem integrovaný pohled člověka na jej obklopující svět. 
    Zúžení předmětu: Globální lidský pohled na svět a jeho vlastnosti, forma- 
                                     lizované v nějaké podobě: písemné, různých zpodobně- 
                                     ní, v kolektivním chování. 



Jak se lidské poznání historicky vyvíjelo znázorňuje následující schéma 

                                                 Formy poznání 
                  A. přírodní                            B. Empiricko-transcendentní  
                                                   Založené na 
            (pseudo)empirii                               abstrakci a intuici 
       ilusivní                                                            vědecké 
mýtické                  fyzika, geologie,chemie,    logika, geometrie  [filosofie, humanitní vědy, 
naivně popisné     biologie, technické vědy    matematika           ekonomické vědy, teologie 
pseudo-vědecké:                                                                                   kybernetika aj.] 
(astrologie,  
 alchymie, aj.) 

Kritérium pravdivosti (objektivnosti) poznání ― zkušenost 

Všimněme si blíže jednotlivých forem poznání v uvedeném schématu. 
 Pomineme vědy nalézající se v jeho pravé části (filosofii aj.). Ilusivní poznání, i 
když se opírá o empirii, je málo spolehlivé (například rotace Země připisovaná 
rotaci oblohy). Zcela neadekvátní je poznání mýtické a pseudo-vědecké.          
S kritériem zkušenosti je nejvíce slučitelná přírodně-vědecká forma poznání. 



I poznání transcendentní se někdy do jisté míry může opírat o empirii. 
To lze demonstrovat na řadě případů. (Příklad trojúhelníka na povrchu 

Země ― je-li dostatečně velký, lze určit její zakřivení měřením jeho úhlů nebo 
stran; předpověď částic, jež byly prokázány z experimentů; předpověď rozpínání 
Vesmíru z Friedmannových řešení Einsteinových rovnic obecné relativity,  
předpovědi dalších úspěšných teorií.)  
 Abstrakce se také někdy stává silným nástrojem, vedoucím k objektivnímu 
poznání vnějšího světa. Uskutečňuje se i v čistě přírodních vědách při zobecnění 
výsledků pozorování. Je velmi pozoruhodné, že u fyzikálních věd, jimiž se 
budeme více zabývat, se toto zobecnění provádí téměř výlučně v matematické 
nebo geometrické formě. 

Dalším velmi pozoruhodným rysem fyzikálních zobecnění je, že pokud byla 
ověřena v pozemských podmínkách, jsou universálně platná i kdekoliv v 
pozorovatelném Vesmíru. 

Obojí sotva může být náhoda a měla by proto existovat teorie 
sjednocující veškeré základy fyziky popisující celý nás obklopující 
materiální svět. Otázkou je rozsah platnosti takové teorie a její vztah 
k celkovému našemu poznání. 



Poznání vyplývající ze sjednocené teorie se jen okrajově může projevit ve vědách 
humanitních a fyzikálnímu popisu se obecně vymyká život i s jeho projevy. 

Nemůže se tedy jednat o “teorii všeho”. 
Rozsah platnosti teorie limituje  její předpokládaný matematický základ 

 problém úplnosti abstraktních základů matematiky. 
Matematik Kurt Gödel (nar. 1906 v Brně, působil hlavně v USA) odvodil po 

něm nazvaný důkaz (1931). Ten konstatuje, že v každém, důsledně logickém 
matematickém systému se vyskytnou vývody (nebo otázky), jež nemohou být 
dokázány nebo vyvráceny pomocí axiomů tohoto systému. Aplikováno na 
aritmetiku, že tedy není jisté, zda její základní axiomy také nepovedou 
k rozporům. 

Gödelův důkaz, “důkaz o neúplnosti aritmetiky”  žádný logický 
matematický systém nemůže být úplný  nemůže být proto úplný ani fyzikální 
systém, opírající se o matematiku. Tento vývod + částečný odraz reality v našich 
matematických konstrukcích spolu s nemožností ryze fyzikální definovatelnosti 
života a jeho projevů  vede k závěru, že 

realita, tedy Bytí, musí přesahovat fyzikální realitu  
nás obklopujícího materiálna. 



II.  PRINCIPY  SJEDNOCENÉ  TEORIE 
1) Měla by být formulována matematicky a odvozena ze základních axiomů 

a postulátů. K takové její formulaci směřuje celý historický vývoj fyziky. 
Její axiomatický základ ― by měl spočívat na axiomatickém základu 
empiricko-transcendentních věd: tj., logiky, matematiky a geometrie a 
není třeba jej vytvářet. Vytvořen by ale měl být základní systém jejích 
postulátů. [Vztah axiomů a postulátů na příkladu Euklidovské 
geometrie: axiomy ― jsou logické premisy, např. o velikosti objektů a 
jejich vztahu, identitě aj.; postuláty ― premisy charakteristické pro 
příslušnou disciplinu, v geometrii např. o přímce, rovnoběžkách apod.] 

2) Měla by sjednotit nejzákladnější ověřené částečné fyzikální teorie do 
jednoho teoretického rámce, zahrnujícího popis mikrosvěta i makro-
světa: kvantovou teorii, obecnou relativitu a teorii elektromagnetického 
pole. Ty popisují látku, i pole dlouhé interakce a tím celé materiálno. 

3) Měla by mít jistou prediktivní schopnost a podat popis dosud 
nepopsaných známých jevů. Prediktivní schopnost zaručuje i její 
ověřitelnost. 



“Kritérium falsifikovatelnosti” 
 rakousko-britského filosofa Karla Poppera (nar. 1902 ve Vídni) vyžaduje 
empirické ověření deduktivního vývodu teorie. Není-li zjištěn rozpor, 
hypotéza, případně teorie je považována za ověřenou. (Popper neuznává 
induktivní metody v empirických vědách v souladu se skotským empirikem 
Davidem Humem, který ukázal, že jenom nekonečný počet pokusů by mohl 
potvrdit nějakou hypotézu nebo teorii.) 

4) Formulace sjednocené teorie by měla vycházet z minimálního, dále 
neredukovatelného souboru postulátů. Tento požadavek vyplývá 
z historického vývoje našeho poznání a k danému předmětu zkoumání 
by měl takový minimální soubor existovat. Předpoklady navíc by byly 
nadbytečné, pokud by nějaké chyběly, uvažovaný soubor by byl 
nedostatečný a teorie by byla neúplná. 

5) Ve své nejobecnější formě bude mít každá sjednocená teorie malou 
interpretační schopnost zkoumaných jevů. Při aplikaci na konkrétní 
fyzikální problémy bude proto vždy vyžadovat jistou specializaci, kterou 
nazveme strukturalizací. Tento pojem lze nyní vysvětlit jen částečně. 



Příklad strukturalizace teorie — vlnová rovnice. 
Její nejjednodušší tvar je δ2ψ/δx2 – (1/v2)δ2ψ/δt2 = 0, kde ψ je vlnová 

funkce a v rychlost vlnění (fázová rychlost ve volném prostoru). Její obecné řešení ψ 
= f1(x + vt) + f2(x – vt) představuje rovinné vlny vyhovující obecným funkcím f1 
a f2 (δ2ψ/δy2 = 0 a δ2ψ/δy2 = 0), jež se šíří podél osy x fázovou rychlostí v. 

Tím interpretační schopnost vlnové rovnice v uvedeném tvaru končí. Přitom 
víme, že také může popsat např. šíření zvuku, elektromagnetického vlnění aj. jevy; 
případně také sférické vlny, nahradíme-li parametr x radiusvektorem r; nebo 
elektronové slupky atomů v úpravě Schrödingerově a při zobecnění na všechny 3 
prostorové souřadnice x, y, z (δ2ψ/δx2 je pak nahraženo Laplaciánem ∇2ψ). Tyto 
úpravy představují další formy strukturalizace vlnové rovnice. Jiným příkladem je 
mechanika formulovaná v Euklidovském nebo Riemannově prostoru. 

III.  TŘI  PŘÍSTUPY  KE  SJEDNOCENÉ  TEORII 
Zatím jsme jen obecně charakterizovali rysy sjednocené teorie. Pro její 

konkrétnější podobu, musíme vzít v úvahu existující typy základních teorií, které 
by měla spojovat. To vede ke 3 možným jejím podobám: 1. ryze kvantovému 
poli, 2. ryze gravitačnímu poli a 3. kvantově-gravitačnímu poli. Pole 
elektromagnetické zde není rozhodující, protože je jen jistým aspektem částicové 
povahy látky. 



1. KVANTOVÉ POLE ČÁSTIC 
Kvantový (částicový) model se extrapoluje na veškerou fyzikální realitu. 

Tuto koncepci představují teorie strun a superstrun. Gravitační pole je 
representováno předpokládaným gravitonem. Základní popis v 10-ti rozměrném 
prostoru. Některé verse pracují s 26 rozměry. Vyšší počet než 3+1 obvyklých 
rozměrů prostoročasu teorie relativity umožnil kromě popisu známých částic i 
začlenění elektromagnetického pole do teorie. Částice  jednorozměrné 
poruchy postulovaného prostoročasu. Tvoří uzavřené i otevřené smyčky různých 
tvarů s dimensemi, o nichž se předpokládá, že se svinuly pod rozměr Planckovy 
délky ((ħG/c3)1/2 ≈ 10-35 m). Nesvinuty zůstávají pouze obvyklé 4 rozměry 
prostoročasu obecné relativity. Při další strukturalizaci teorie  tzv. “Calabi- 
Yaouovy variety”. Dávají vznik prostorovým prstencům s různým počtem 
otvorů. Prstence se 3 otvory by měly odpovídat 3 známým generacím částic. 
Některé verse  vlastnost tzv. “supersymetrie” mezi fermiony a bosony  
každá částice svého“superpartnera”. (Fermionové částice s-leptony, s-kvarky; 
bosonové fotino, zino, wino, gluino, gravitino.) Teorie má tisíce versí a o 
žádné není známo, že by představovala jedinou skutečnou sjednocenou teorii. 



2. ČÁSTICE JAKO STRUKTURY GRAVITAČNÍHO POLE 
Zde se vlastnosti gravitačního pole, dané 10-ti Einsteinovými tensorovými 

rovnicemi 2. ř. v Riemannově prostoru, extrapolují i na částice.Tuto cestu 
sledoval Albert Einstein. Se svým spolupracovníkem Rosenem definoval 
v modifikovaném řešení Schwarzschildově pro centrálně-symetrickou budící 
hmotu hmotnosti M (třeba hvězdu) jisté objekty v gravitačním poli, jež nazval 
“mosty”. Protože v normálním Schwarzschildově řešení se objevuje singularita 
(pro r = 2M, což vede ke klasické definici černé díry), v modifikovaném řešení 
zavedli určitou substituci (ρ2 = r – 2M), která ji odstranila. V tomto řešení se 
pak objevují 2 hyperplochy mezi nimiž jejich výplň by měla představovat 
neutrální částici. Z nelineárnosti rovnic obecné relativity však plyne, že 
gravitační pole nemůže generovat žádné obvyklé částice, a to ani po uvedené 
jeho dodatečné strukturalizaci. Fyzikové zmíněné řešení nikdy nepřijali. 

3.  ČÁSTICOVĚ - GRAVITAČNÍ POLE 
U tohoto třetího přístupu jsou částicová pole a pole gravitační vzájemně 

propojená ve společném kontinuu. O tomto syntetickém přístupu, zpracovaném 
v teorii autorově “Obecná teorie hmoty”, se dále zmíníme podrobněji. 



IV.  OBECNÁ  TEORIE  HMOTY 

1.  Obecné poznámky a postuláty 

Nová sjednocující teorie  deduktivní, matematická.  Zakládá se na 
myšlence, že látka (tj. částice a jejich složené systémy) i gravitační pole ― 
tedy to co můžeme charakterizovat jako hmotu  jsou jen rozličné aspekty 
jistého fyzikálního prostoru, představujícího celý materiální svět. 

Tato základní myšlenka, na kterou autor připadl nezávisle, se již objevila 
v 19. století: poprvé u proslulého německého matematika Bernharda 
Riemanna. Brzy nato, ve stejném století, se jí zabýval i anglický matematik   
W. K. Clifford a padesát let po Riemannově smrti, v r. 1915, se dočkala 
částečné realizace u Alberta Einsteina v jeho obecné teorii relativity, která 
definuje gravitační pole jako jisté vlastnosti prostoru Riemannova. 

Nová teorie vychází ze 7 postulátů a tzv. “vnitřního teorému 
Gaussova”, který je zobecněním analogického Gaussova teorému z jeho teorie 
dvojrozměrných ploch na prostor s více rozměry. 



Postuláty nové teorie 
   I   Předpokládá se, že existuje prostor nefyzikální povahy ― hyperprostor,  
        do něhož je náš fyzikální prostor vnořen. 
  II  Fyzikální realita je jistým druhem vlnového (vybuzeného) stavu nějakého 
        prostoročasového kontinua. 
 III Vložením energie může být euklidovská doména prostoru přivedena do 
        vybuzeného stavu (pak je ne-euklidovská). 
 IV  Fyzikální prostor je 4-rozměrné kontinuum komplexně-Riemannovského 
        typu, v němž stavy o vyšší energii representují příslušně vyšší derivace. 
  V   Mini-max postulát: Vybuzený prostor má tendenci vytvářet kvazistabilní 
        struktury se statisticky minimální vnější vazbou. (Ekvivalentně: má  
        tendenci vytvářet systémy se statisticky maximální vnitřní vazbou, tj. 
        se statisticky minimální energií.) 
 VI  Postulát obecné symetrie (princip duality): Matematické formulace 
       s variabilní volbou jsou všechny přípustné. 
VII Okkamova břitva: Pro fyzikální popis jsou relevantní maximálně ekono- 
        mické (jednoduché) formulace založené na minimu předpokladů. 



Axiómy jsou axiómy matematiky. Vnitřní teorém Gaussův znamená, že 
veškerý popis fyzikální reality musí vycházet pouze z fyzikálního 4-rozměrného 
kontinua definovaného postulátem IV, bez jakéhokoliv fyzikálního vztahu 
(interakce) k hyperprostoru (postulát I), do něhož je toto kontinuum vnořeno. 
Popis fyzikální reality nemůže být také závislý na pomocných inerciálních 
systémech. 

2.  Matematické základy teorie 
Uvažovaný fyzikální prostor je 2-rozměrný komplexně-Riemannův prostor 

(PIII a PVII) a nějaká událost je v něm definována dvěma komplexními 
proměnnými ξ1 a ξ2: 
                                      ξ1  = x1 + i.x2,         ξ2 = x3 + i.x4,         ( i = √(– 1)), 
jejichž proměnné můžeme považovat jen za proměnné parametry definované 
v jistém oboru (množině) bez vztahu k nějakému pomocnému souřadnému 
systému. 

Zavedeme-li obvyklejší proměnné známé z prostoročasu teorie relativity      
x1 = x,  x2 = y,  x3 = z,  a  x4 = τ = Ҝ.t, 

je                                 ξ1  = x + i .y,     ξ2 = z + i .τ = z + i .(Ҝ.t).                            (1) 



Uvažujme nyní libovolnou funkci f(ξ1,ξ2) = F(ξ) obou komplexních 
proměnných v nějaké doméně našeho prostoru. 

Lze ji také vyjádřit jako 

                             F(ξ) = f(ξ1,ξ2) = p(x,y,z,t) + i .q(x,y,z,t),                       (2) 

kde p(x,y,z,t) a q(x,y,z,t) jsou nějaké reálné funkce nových proměnných a F(ξ) 
je funkce třetí (závislé) komplexní proměnné ξ. 

Na funkci (2) můžeme v analogii s nám známým dvojrozměrnými plochami 
nahlížet jako na hyperplochu našeho fyzikálního prostoru (v implicitním 
vyjádření). 

Dále předpokládejme, že obě uvedené reálné funkce p(x,y,z,t), q(x,y,z,t) 
definují vzájemně jednoznačnou korespondenci ― tedy zobrazení ― na dvě 
domény obyčejného Riemannova prostoru. 

Aplikujíce zobecněný “vnitřní teorém Gaussův”, můžeme z pravé strany 
horní rovnice deduktivně vyvodit veškeré fyzikální vlastnosti nás obklopujícího 
materiálního světa. 

Ke speciálním závěrům o jeho vlastnostech, lze ovšem dospět jen po jeho 
náležité strukturalizaci. 



Tak požadavek spojité derivace funkcí p a q v nějaké jeho doméně je 
specializuje jako analytické, což vede ke 4 rozšířeným Cauchy-Riemannovým 
podmínkám: 
 
          ∂p        ∂q          ∂p           ∂q          ∂p           ∂q            ∂p           ∂q 
       ─── = ───;    ─── = ҝ ───;    ─── = ‒───;    ҝ ─── = ‒───,     (3)1-4 

         ∂x         ∂y         ∂z             ∂t          ∂y           ∂x             ∂t            ∂z  
 

kde konstanta  ҝ = 1/Ҝ (= 1/c, kde c je rychlost světla). 

Pro obvyklý jednorozměrný komplexní prostor jsou tyto Cauchy-
Riemannovy podmínky pouze 2; a obecně, pro n-rozměrný komplexně-
Riemannův prostor by jich bylo 2n .V našem případě n = 2 a tyto podmínky 
jsou proto 4. 

3.  Částicová pole 
Druhé derivace uvedených Cauchy-Riemannových podmínek dávají pole 16-

ti parciálních diferenciálních rovnic 2. řádu: 
 



3.1  Elementární vlnové rovnice 
              1                                 2                                 3                                  4 
 
    ∂2p          ∂2q          ∂2p             ∂2q         ∂2p             ∂2q             ∂2p             ∂2q 
 ──── = ────;   ──── = ҝ ────;  ──── = ‒ ────;   ҝ ──── = ‒ ────; 
    ∂x2        ∂y∂x       ∂z∂x           ∂t∂x       ∂y∂x            ∂x2            ∂t∂x            ∂z∂x  
              5                                 6                                 7                                  8 
 
    ∂2p          ∂2q          ∂2p             ∂2q         ∂2p             ∂2q             ∂2p              ∂2q 
 ──── = ────;   ──── = ҝ ────;  ──── = ‒ ────;   ҝ ──── = ‒ ────; 
  ∂x∂y        ∂y2         ∂z∂y           ∂t∂y        ∂y2            ∂x∂y          ∂t∂y            ∂z∂y  
 
              9                               10                                11                                12 
 
   ∂2p          ∂2q          ∂2p             ∂2q         ∂2p             ∂2q              ∂2p             ∂2q 
──── = ────;   ──── = ҝ ────;  ──── = ‒ ────;   ҝ ──── = ‒ ────; 
 ∂x∂z        ∂y∂z         ∂z2            ∂t∂z       ∂y∂z           ∂x∂z           ∂t∂z             ∂z2 
 
            13                               14                                15                                16 
 
     ∂2p           ∂2q          ∂2p            ∂2q           ∂2p            ∂2q             ∂2p            ∂2q 
 ҝ ─── = ҝ ───;   ҝ ─── = ҝ2 ───;   ҝ ─── = ‒ҝ ───;    ҝ2 ─── = ‒ҝ ───  
    ∂x∂t        ∂y∂t        ∂z∂t            ∂t2          ∂y∂t           ∂x∂t            ∂t2            ∂z∂t  

                                              (4) 



Tyto rovnice ve skutečnosti představují vlnové rovnice, jež nazveme 
elementární. Z jejich nezávislých kombinací lze odvodit v obecném tvaru 
vlnové rovnice všech základních částic ― leptonů, tj., elektronů a neutrin, a 
kvarků u a d, jakož i všech výměnných částic slabé i silné interakce. Funkce p a 
q v těchto rovnicích pak zastupují vlnové funkce. 

Jedná se o částice, ve fyzice známé jako částice 1. generace. Částice 
vyšších generací (2. a 3. generace) pak určují pole parciálních derivací třetího 
a vyššího řádu, které se získají postupnými parciálními derivacemi pole (3). 
 Zde je třeba poznamenat, že dříve uvedené komplexní proměnné (1) definují 
v našem fyzikálním prostoru jen jistý podprostor a jeho obecná 
charakteristika vyžaduje jeho popis rozšířit o dvě další definice. Užijeme-li pro 
prvý podprostor označení A a pro jeho symbolickou definici názvu symbolická 
matice, tyto další dva podprostory a jejich symbolické matice ― označené B a C 
― pak budou: 
                                                A                B               C 
                                           | x   y |       | y   z |      | z   x | 
                                           | z   τ  |       | x   τ  |      | y   τ | .                                     (5) 
 Jednotlivé řádky v nich představují příslušné komplexní proměnné. 



 Tyto další definice podprostorů B a C nemohou být obdrženy vzájemnou 
jednoduchou transformací prostorových proměnných. Je proto třeba je připojit 
k celkovému popisu našeho fyzikálního prostoru. Tehdy a jedině tehdy, mají 
prostorové proměnné homogenní vztah k časovému parametru τ. 

V každém z těchto podprostorů musí být dále splněny dvě podmínky ve 
tvaru determinantů D1 ≠ 0 a D2 ≠ 0, aby diskutovaný fyzikální prostor 
nedegeneroval do prostoru s nižší dimensionalitou. V podprostoru A tyto 
determinanty mají tvar 
                                        D1 ≠ 0                                     D2 ≠ 0  
                             |  ∂p/∂x    ∂q/∂y  |              |     ∂p/∂z    ҝ.∂q/∂t  | 
                             |  ∂p/∂y    ∂q/∂x  |              |  ҝ.∂p/∂t       ∂q/∂z  |.                  (6) 

Analogické dvojice determinantů pro podprostory B a C se obdrží cyklickou 
záměnou příslušných prostorových proměnných. 

3.2  Barvy, aroma a vlnové rovnice některých částic 
Tři podprostory (domény) A, B, C, podle definice (5), definují tři barvy 

kvarků a některých dalších částic, jak se objevují v kvantové chronodynamice: 
červenou, zelenou a modrou. Jejich bezbarvé kombinace pak vytvářejí složené 
částice, hadrony: jako jsou neutrony, protony a další složené částice. 



Z teorie vychází relativní četnost neutronů k protonům 1.2 (následující graf). 

Diagram stability atomových 
jader. Stabilní atomová jádra se 
nalézají v úzkém pruhu po stranách 
plné čáry diagramu. Nad tímto úzkým 
pruhem, nazývaným “údolím 
stability”, se jádra rozpadají β+ 
procesem za emise neutronů; ta která 
se nacházejí pod tímto pruhem se 
rozpadají β− procesem za emise 
protonů. Čárkovaná přímka označuje 
oblast střední teoretické relativní 
neutron/protonové četnosti  N/Z = 1.2. 
N = A – Z je počet neutronů a Z je počet 
protonů (atomové číslo). A je celkový 
počet protonů a neutronů v jádře 
atomů (hmotnostní číslo). 



Tato relativní četnost neutronů k protonům je experimentálně známá, nebyla 
však teoreticky objasněna. 

Podle diskutované teorie i neutrina mají barvu a i klidovou hmotnost. 
(Zřejmě velmi malou, jak ukazují experimenty.) Jejich barevnost také vysvětluje 
proč se detekuje jen třetinový tok slunečních neutrin. 

Kromě barvy mohou mít částice vlastnost zvanou aroma. To souvisí 
s možnou různou definicí komplexních proměnných (1) s ohledem na znaménka 
a jejich vzájemné kombinace. Je celkem 16 aroma částic. Pouze elektron 
nemá ani barvu, ani aroma. Neutrino má barvu, nemá však aroma. 

Pro ilustraci uvedeme vlnové rovnice některých částic v poli 2. řádu. 
Bezčasový tvar vlnových rovnic neutrin a antineutrin (dolní znaménka) je: 

±∂2Ψ/∂x2 ± ∂2Ψ/∂y2 ∓ ∂2Ψ/∂z2 ∓ (2|mν|/ℏ2)(E – V)Ψ  =  0. 
Jejich časově-závislý tvar pak je: 

(ℏ2/2|mν|)(±∂2Ψ/∂x2 ± ∂2Ψ/∂y2 ∓ ∂2Ψ/∂z2) ± (ℏ/i)∂Ψ/∂t ± V.Ψ = 0. 
Pro srovnání bezčasová (Schrödingerova) vlnová rovnice, která popisuje 
elektron, má tvar: 

∇2Ψ + (2me/ℏ2)(E – V)Ψ  =  0 



Vlnové bezčasové rovnice pro kvarky u a d (dolní znaménka)mají tvar: 
∂2Ψ/∂x2 – ∂2Ψ/∂y2 ± ∂2Ψ/∂z2 ∓ (2mΨ/ℏ2)(EΨ – VΨ)Ψ – 2{∂2Ω/∂x∂y ± 
(1/ℏ)[2mΩ(EΩ – VΩ)]1/2.∂Ω/∂z}  =  0. 

Uvedeme ještě vlnové rovnice slabé a silné interakce, obojí v bezčasovém 
tvaru. Částice slabé interakce jsou tři. Representují částice W+, W− a Zo popsané 
vlnovými rovnicemi 

∂2Ψ/∂x∂z + (1/ℏ)[2mΨ(EΨ – VΨ)]1/2.∂Ψ/∂y  =  0, 

∂2Ψ/∂y∂z – (1/ℏ)[2mΨ(EΨ – VΨ)]1/2.∂Ψ/∂x  =  0, 

a                        ∂2Ψ/∂x∂z – (i/ℏ)EΨ.∂Ψ/∂y  =  ∂2Ω/∂y∂z + (i/ℏ)EΩ.∂Ω/∂x . 
Částice silné interakce (gluony) popisují čtyři vlnové rovnice v reálné doméně: 
∂2/∂x∂z – (1/ℏ)[2mΨ(EΨ – VΨ)]1/2.∂Ψ/∂y – (2/ℏ)[2mΩ(EΩ – VΩ)]1/2.∂Ω/∂x  
=  0, 
∂2Ψ/∂y∂z + (1/ℏ)[2mΨ(EΨ – VΨ)]1/2.∂Ψ/∂x + 2.∂2Ω/∂x∂z  =  0, 
∂2Ψ/∂y∂z + (1/ℏ)[2mΨ(EΨ – VΨ)]1/2.∂Ψ/∂x – (2/ℏ)[2mΩ(EΩ –VΩ)]1/2.∂Ω/∂y 
=  0, 
∂2Ψ/∂x∂z – (1/ℏ)[2mΨ(EΨ – VΨ)]1/2.∂Ψ/∂y – 2.∂2Ω/∂y∂z  =  0. 



Všechny tyto vlnové rovnice představují částice v jejich nejnižších 
energetických stavech bez urychlení nebo jiné vnější excitace. Obdobný 
(supersymetrický) tvar mají vlnové rovnice pro konjugované částice 
v imaginární doméně. V uvedených vlnových rovnicích m značí hmotnost částic, 
E a V jejich celkovou a potenciální energii; ℏ = ℎ/2π je redukovaná Planckova 

konstanta a Ψ a Ω jsou vlnové funkce. 
Vlnové rovnice částic s uvedenými parametry jsou v tzv. 

partikularizovaném (nikoliv obecném) tvaru obdobném známé 
Schrödingerově vlnové rovnici a vztahují se k podprostoru A. Transformací 
podle symbolických matic B a C se obdrží jejich tvar v těchto dvou dalších 
podprostorech (o barvách B a C). Schrödingerova vlnová rovnice popisující 
elektron, je vůči těmto transformacím invariantní. 

3.3  Supersymetrie a jiné vlastnosti částicových polí 
Všechny částice vykazují supersymetrii, v níž každému fermionu 

odpovídá konjugovaný (přidružený) fermion a každému bosonu konjugovaný 
boson. Ke každé částici také existuje antičástice. Její vlnová rovnice má obrácené 
znaménko. 



Leptony a kvarky tří generací se jeví jako nejzákladnější, dále nerozložitelné 
částice v souladu s převažujícím míněním experimentálních fyziků. Další 
vlastnosti částicového pole vyplývají z  nespojitých vlastností fyzikálního 
prostoru a popisují Van der Waalsovy aj. velmi slabé síly. V částicovém poli jsou 
také splněny rovnice speciální relativity. 

4.  Elektromagnetická a pseudo-elektromagnetická pole 
Elektromagnetická pole jsou projevem polí částicových. Pro pole buzené 

částicemi 1. generace, jehož si blíže všimneme, jeho příslušné (čtyři) rovnice ve 
volném prostoru (“vakuu”) ve známém Maxwell-Lorentzově diferenciálním 
tvaru vyplývají přímo z  Cauchy-Riemannových podmínek (3), ztotožníme-li 
v nich vlnovou funkci p a q s vektory magnetické a elektrické intensity H a E. 

Definujeme-li s ohledem na zavedené prostorové proměnné rotaci (rot H)x 
jako 

 (rot H)x = ∂Hy/∂z – ∂Hz/∂y, 
je vzhledem k ortogonalitě p a q a tedy i ortogonalitě H a E (plynoucí z (3)),      
(rot E)y dána relací 

(rot E)y = ∂Ex/∂z – ∂Ez/∂x. 



V elektromagnetickém poli bez nábojů ve volném prostoru (“vakuu”) se 
mohou generovat pouze rovinné elektromagnetické vlny a tudíž ∂Hz/∂y = 0, a 
∂Ez/∂x = 0. Z (3)2 a (3)4 pak plynou první dvě Maxwell-Lorentzovy diferenciální 
rovnice elektromagnetického pole ve volném prostoru bez přítomnosti nábojů (a 
proudů): 
                                   (rot H)x =  ∂Hy/∂z  =    (1/c) ∂Ex/∂t 
                                   (rot E)y =   ∂Ex/∂z   = –(1/c) ∂Hy/∂t,                                 (7) 
jež popisují složky magnetického a elektrického vektoru Hy a Ex rovinně 
polarizovaného elektromagnetického pole. 

Z Cauchy-Riemannových podmínek (3) a jejich druhých parciálních derivací 
při substituci p = Hy a q = Ex dále obdržíme dvě Laplaceovy rovnice pro složky 
Ex a Hy: 
                                             ∂2Ex/∂x2  +  ∂2Ex/∂y2   =  0 
                                             ∂2Hy/∂x2 + ∂2Hy/∂y2  =  0,                                         (8) 
potvrzující shora uvedený (a experimentálně dobře známý) předpoklad o 
rovinném charakteru elektromagnetických vln ve volném prostoru. 



Jelikož s ohledem na (7) Ex a Hy nezávisí na proměnných x a y, div Ex = 
∂Ex/∂x = 0 a div Hy = ∂Hy/∂y = 0, což představuje druhé dvě Maxwell-
Lorentzovy rovnice elektro-magnetického pole bez přítomnosti nábojů. 

Uvedené rovnice elektromagnetického pole pro složky Hy a Ex se vztahují 
k podprostoru A. Analogické rovnice v podprostorech B a C určují další dvě 
složky tohoto pole, tj.: (rot H)y, (rot E)z, Hz, Ey; a (rot H)z, (rot E)x, Hx, Ez. 
Jejich vektorový součet vyjadřuje první dvě Maxwell-Lorentzovy rovnice 
elektromagnetického pole v obecném tvaru analogickém (7) pro celkový vektor 
magnetické a elektrické intensity H a E. S ohledem na dřívější složkové relace je 
dále 
                               div E = ∂Ex/∂x + ∂Ey/∂y +∂Ez/∂z = 0 
a                             div H = ∂Hx/∂x +∂Hy/∂y +∂Hz/∂z = 0.                         (9)1-2. 
V homogenním poli také platí: Ex = Ey = Ez a Hx = Hy = Hz a Laplaceovy 
rovnice (8) nabudou obecný tvar zahrnující všechny tři prostorové proměnné: 
                                 ∂2E/∂x2  +  ∂2E/∂y2  +  ∂2E/∂z2  =  0 
                                 ∂2H/∂x2 + ∂2H/∂y2 + ∂2H/∂z2  =  0.                            (10)1-2 



Tvar rovnic (10) implikuje, že elektromagnetické pole je centrálně 
symetrické, obdobně jako v Newtonovské teorii gravitace, v němž platí obdobná 
Laplaceova rovnice pro gravitační potenciál ve volném prostoru. Zákon síly 
působící mezi elektrickými náboji musí proto být (až na odlišnou konstantu) 
obdobou Newtonova gravitačního zákona a vyjadřuje jej zákon Coulombův. 
Hmotnosti gravitujících těles jsou v něm pak nahrazeny náboji. Za přítomnosti 
elektrických nábojů třetí Maxwell-Lorentzova rovnice elektromagnetického pole 
(10)1 přejde ve tvar 
                                                            div E = 4πρ,                                                      (11) 
který (obdobně jako tok záření bodového zdroje, jenž nezávisí na poloměru 
příslušné vlnoplochy, ale jen jeho intensitě) nezávisí na velikosti vektoru E, ale 
pouze na hustotě náboje ρ. 

Protože v každém z podprostorů A B a C se generuje jediná (bezbarvá) 
elektricky nabitá částice – elektron –, teorie jednoduše vysvětluje, proč 
nemohou existovat (a také neexistují) magnetické náboje. Úplná symetrie se ale 
zachovává vůči konjugovaným částicím, u nichž se vlnové funkce p a q přiřazují 
obráceně vektorům E a H. Z hlediska částic je jejich příslušné pole magneto-
elektrické a naopak. Celkové pole tak vykazuje supersymetrii. 



Pro elektrický náboj, který se pohybuje v magnetickém poli, je zavedením 
definice vektorového součinu dána také Lorentzova síla, protože vektor 
hybnosti náboje Q.v působí na vektor magnetické intensity H vůči pevnému 
bodu (průsečíku) vektorů H a E tohoto pole. Q značí náboj a v vektor rychlosti 
pohybu elektrického náboje. Příslušná složka Lorentzovy síly je tedy: Q.v x H. 
Připojíme-li účinek elektrického pole QE, je výsledná Lorentzova síla 
                                         QE + Q.v x H  =  Q(E + v x H).                                  (12) 

Je evidentní, že popis elektromagnetického pole v látkovém prostředí bude 
vyžadovat zavedení dalších parametrů, případně konstant (permitivity ε a 
permeability µ v homogenním prostředí). 

Uvedený popis se týká elektromagnetických polí indukovaných nabitými 
částicemi naší třetí generace. Ty existují v nynější epoše.  V dřívějších dvou 
epochách vývoje Vesmíru, kdy v něm krátce během fázových přechodů 
existovaly částice 1. a 2. generace – jak vyplývá z teorie – existovala také 
příslušná elektromagnetická pole vyšších řádů (2. a 3. řádu), 
doprovázející nabité částice těchto generací. 

Kromě toho, v nespojitých doménách našeho prostoru by měla existovat 
také příslušně modifikovaná disipativní elektromagnetická pole 
(necharakterizovaná antisymetrickým tensorem). Tato pole lze nazvat pseudo-
elektromagnetická. 



5.  Gravitační pole 
Popis gravitačního pole vychází z rovnic obecné relativity Alberta Einsteina. 

Vzhledem k supersymetrii částicového pole tyto rovnice ale vyžadují zobecnění, 
aby se vztahovaly i na komplexně konjugované částice. Podle teorie – obdobně 
jako u elektromagnetického pole – existovala gravitační pole vyšších řádů 
než druhého (3. a 4.), doprovázející fázové přechody Vesmíru z jeho vyšších 
energetických polí do nynějšího stavu. Tato gravitační pole byla jak symetrická, 
tak nesymetrická buzená nespojitými poli. Gravitační pole vyšších řádů se také 
nevyskytují v Einsteinově obecné teorii relativity. 

V nynějším stavu (epoše) je gravitační pole generované částicemi 3. generace 
v reálné doméně našeho prostoru popsáno obvyklými rovnicemi obecné 
relativity 
                                                 –κTik  =  Rik – ½Rgik.                                             (13) 
Odpovídající rovnice v imaginární doméně pak jsou 
                                                 –κUik  =  Sik – ½Shik.                                              (14) 

Tik, Uik označuje tensory (2. řádu) hmoty-energie látky budící gravitační 
pole, Rik, Sik pak Ricciho a gik, hik metrické tensory Riemannova prostoru. R 
a S jsou Riemannovy skalární křivosti a κ je konstanta úměrnosti 
(Einsteinova gravitační konstanta). Indexy i a k = 1, 2, 3, 4. 



Pravá strana rovnice (13) tvoří tensor Rik – ½Rgik = Eik,.který Einstein 
odvodil ve své obecné teorii relativity a je po něm nazván tensor Einsteinův. 
Rovnice (13) a (14) popisují dvě složková gravitační pole. Jejich složením vzniká 
celkové gravitační pole, jež je popsáno analogickými rovnicemi. 

Obecný tensor 2. řádu má n2 složek, tedy 16 v našem čtyřrozměrném 
prostoročasu. Např. tensor Tik má obecně těchto 16 složek: 
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Je-li doména uvažovaného prostoročasu spojitá je T12 = T21, T31 = T13 atd. 
Tik = Tki a tensor je symetrický. Ten má pak jen 10 složek. 

Vzhledem k Einsteinově sumační konvenci (opakuje-li se stejný index 
v jedné rovnici) vyjadřují rovnice (13) a (14) součet příslušných členů s různou 
kombinací indexů. Jelikož můžeme porovnávat složku Tik levé strany těchto 
rovnic se součtem odpovídajících členů jejich pravých stran majících stejnou 
kombinací indexů, představují ve skutečnosti rovnice (13) a (14) 10 nelineárních 
diferenciálních rovnic 2. řádu pro složky příslušných tensorů symetrického gra-
vitačního pole. U nesymetrických gravitačních polí by takových rovnic bylo 16. 



Gravitační pole vyšších řádů, tedy 3. a 4., jsou pak charakterizována 
nelineárními diferenciálními rovnicemi 3. a 4. řádu, popisujícími symetrická a 
nesymetrická gravitační pole. 

A. Einstein, když chtěl aplikovat své rovnice gravitace na celý Vesmír a 
protože se původně domníval, že Vesmír jako celek musí být statický, vložil do 
pravé strany svých rovnic (13) ještě tzv. kosmologický člen – Λgik 
s kosmologickou konstantou Λ, který by bránil jeho gravitačnímu zhroucení. 

Později ale, když ruský matematik A. Friedman nalezl jejich první nestatické 
řešení (a statická řešení těchto rovnic neexistují), tento kosmologický člen ze 
svých gravitačních rovnic vypustil, vysvětlujíc, že jej do svých rovnic zařadil 
nevhodně “ad hoc”. 

S tímto členem, který se nyní paradoxně, zejména v kosmologických 
úvahách, kdy se vytvářejí různé popisy (modely) Vesmíru jako celku, do 
těchto rovnic na rozdíl od mínění A. Einsteina převážně zahrnuje, rovnice (13) a 
(14) mají tvar: 
                                             –κTik  =  Rik – ½Rgik – Λgik.                                     (15) 
a                                           –κUik  =  Sik – ½Shik  – Λhik.                                     (16) 



Z hlediska zde diskutované teorie kosmologický člen však do nich nepatří, 
zcela ve shodě s názorem A. Einsteina. Nemá totiž žádný odpovídající protějšek 
v látce a nemůže proto být ani složkou tensorů hmoty-energie Tik, Uik. Kromě 
toho se vůbec nevyskytuje v matematickém popisu Riemannova prostoru. 
Riemann-Christoffelův tensor křivosti 
                                 Rijkm =  –Rijmk =  –Rjikm =  Rkmij =  Rjimk,                           (17) 
z něhož se při odvozování shora uvedených gravitačních rovnic vychází, takový 
člen neobsahuje (vyjádříme-li tento tensor pomocí Christoffelových symbolů 1. a 
2. druhu). 

Protože jeho vliv by byl externí k veškeré hmotě Vesmíru, jeho existence by 
také byla v rozporu s vnitřním teorémem Gaussovým naší teorie, neboť podle 
tohoto teorému veškeré interakce mohou probíhat pouze uvnitř hyperplochy 
vytvářející náš Vesmír. 

Z teorie také vyplývá, že gravitační pole by nemělo být kvantované a mělo by 
vytvářet kontinuum bez gravitonů – předpokládaných bosonových částic se 
spinem 2. Tyto hypotetické částice by se podle dnes převažujícího mínění fyziků 
měly generovat při interakci gravitačního pole s látkou nebo negravitačními poli. 

Neexistence takových částic plyne z charakteru rovnic gravitačního pole, jež 
jsou nelineární, na rozdíl od lineárních diferenciálních rovnic pro částice a 
rovněž z jeho neomezeného dosahu. 



U výměnných částic látky (bosonů) je totiž dosah jejich interakce velmi 
krátký, omezený jen na rozměry atomů. Tyto částice, někdy nazývané také 
virtuální, proto mohou vytvářet spolu s fermiony stabilní systémy periodického 
charakteru. Takový periodický stav však nemohou vytvářet při interakci 
s gravitačním polem. Toto pole pouze určuje charakter jejich dynamického 
pohybu. 

Gravitační pole je tedy vlněním nemajícím vlnově-částicovou dualitu. Ta je 
vlastní pouze látce. U gravitačního vlnění se jedná o vlnění longitudinálního 
charakteru, které je obdobné vlnění vznikajícímu při šíření zvuku a 
deformujícímu medium, v němž se šíří. U gravitačních vln se projevuje 
deformacemi příslušného prostoročasového kontinua. To je patrné z  
tensorového popisu tohoto pole, protože, jak je známo, tensory jej popisující 
představují deformaci. Tuto jeho vlastnost lze demonstrovat na deformaci tvaru 
našeho Měsíce. 

Na následujícím obrázku je schematický řez měsíčním tělesem sestavený 
podle záznamů seismometrů umístěných na povrchu Měsíce posádkami 
amerických lunárních misí Apollo. 



Obrázek zachycuje deformaci měsíční kůry vlivem jednosměrně působícího 
gravitačního pole Země na Měsíc, který byl vždy přivrácen téměř stejnou 
hemisférou k Zemi. Jak patrno, na odvrácené straně Měsíce je měsíční kůra 
znatelně silnější, jako by byla méně kompaktifikována poněkud slabším zde 
působícím gravitačním polem Země. 
Tento efekt se také zdá být zřetelný 
v rozdílu tlouštěk horního a dolního 
měsíčního pláště obklopujícího měsíční 
jádro, jež je umístěno excentricky s ohle-
dem na celkový tvar Měsíce. Střed měsíč-
ního jádra však zřejmě leží v těžišti celého 
tělesa, protože centrální zóna kolem něho 
je ještě dnes v částečně tekutém stavu, 
takže mohlo předtím tuto polohu 
zaujmout. 

To také naznačuje, že odvrácená strana Měsíce by měla mít celkově nižší 
hustotu než strana přivrácená. Obě jeho hemisféry by ale vzhledem k Zemi měly 
mít prakticky stejnou hmotnost kompenzující asymetrii v jeho tvaru. Jinak by se 
střed měsíčního jádra nemohl nacházet v těžišti měsíčního tělesa. 



Toto rozdílné působení gravitačních sil Země na přivrácenou a odvrácenou 
hemisféru Měsíce vzhledem k Zemi, může také vysvětlovat jejich rozdílný 
vzhled. Silnější slapové síly na přivrácené straně Měsíce mohly v jisté epoše, kdy 
se jeho tvar formoval, rozrušit zde slabší měsíční kůru. Láva proudící vzniklými 
puklinami mohla tak na jeho přivrácené straně vytvořit lávová moře, zatímco na 
jeho odvrácené straně, kde měsíční kůra byla silnější a působily slabší slapové 
síly, tato zůstala kompaktní. Proto na přivrácené straně Měsíce je méně kráterů, 
jelikož mnohé zde byly zality lávou, kdežto na jeho odvrácené straně bez 
lávových moří je kráterů mnohem více a pokrývají ji hustě a souvisle. 

Nakonec je třeba poznamenat, že původní dílčí teorie elektromagnetického a 
gravitačního pole se jeví z hlediska naší teorie jako teorie exaktní, i když 
vyžadovaly jistá zobecnění. 

 
 
 
 
 
 



6. Kosmologie – vznik a vývoj Vesmíru 
6.1  Modely Vesmíru 
Teorie se zabývá také otázkami 

spojenými se vznikem a vývojem našeho 
Vesmíru. Tyto otázky spadají do oblasti 
kosmologie. Zajímaly lidstvo od nepa-
měti. Dřívější odpovědi měly charakter 
mýtů nebo hypotéz a teprve Einsteinova 
obecná teorie relativity umožnila jejich 
vědeckou formulaci. 

To je možné proto, že jeho rovnice 
gravitačního pole – dříve uvedené 
rovnice (13) –κTik = Rik – ½Rgik          
(a také (14) –κUik  =  Sik – ½Shik),  
svazují gravitaci s geometrií 
Vesmíru prostřednictvím metrického 
tensoru gik. Pro element délky dℓ totiž platí následující vztah: 
                                                        dℓ 2 =  gikdxidxk.                                             (18) 



Je-li tento vztah pro délkový element dℓ známý a je také známý tensor Tik 
hmoty budící gravitační pole, je možné z rovnic (13) (a (14)) určit neznámé 
složky Ricciho tensoru Rik na pravé straně těchto rovnic a získat tak diferenciální 
rovnice, určující makroskopický charakter našeho Vesmíru. To je princip, na 
němž jsou založeny všechny jeho globální popisy, zvané modely, opírající se 
o obecnou teorii relativity. 

Jelikož zmíněné tensory můžeme znát pouze přibližně, a to ještě jen pomocí 
hypotéz týkajících se vlastností celého Vesmíru, všechny tyto jeho modely budou 
nutně velmi zjednodušené. Mezi obvyklé hypotézy patří předpoklady o jeho 
homogenitě a isotropnosti (kosmologický princip). 

Tak se např. předpokládá, že Vesmír je rovnoměrně vyplněn prachovými 
částicemi. Na tomto předpokladu byl založen původní Einsteinův statický model 
s kosmologickou konstantou Λ. 

U pozdějších nestatických modelů se místo prachu uvažuje dokonalá 
tekutina jako jej rovnoměrně vyplňující medium. Tyto předpoklady určují Tik. 

Předpokládá se také jistá metrika (geometrie) Vesmíru (a tím i gik a dℓ). 
Einstein u svého modelu předpokládal, že je prostorově uzavřený a sférický. 
Pozdější modely vycházejí z obecnějších předpokladů a zavádějí odlišnou 
metriku. Liší se také tím, zda a jak berou do úvahy kosmologickou konstantu Λ. 



Einsteinův statický model (1917) má dnes již jen historický význam. 
Representativnější modely jsou nestatické s rozpínajícím se Vesmírem. První 
takové řešení nalezl (1922) již zmíněný A. Friedman. Rozpínání Vesmíru pak 
potvrdil z astronomických pozorování (1929) E. Hubble a po něm i jiní 
pozorovatelé. Náš Vesmír tedy není statický jak se domníval A. Einstein a 
všichni před ním, nýbrž se rozpíná. Moderní řešení modelu Vesmíru, 
předpokládá, že jej vyplňuje dokonalá tekutina a má ortogonální Robertson-
Walkerovu metriku                      dℓ2  =  ds2 – c2dt2,                                         (19) 
kde            ds2  =  R(t)2[dr2 +  r2(dϑ2 + sin2ϑ dφ2)] / (1 + ζr2/4)2.             (20) 
φ, ϑ a r označuje sférické souřadnice. R(t) je tzv. měřítkový faktor, který je 
funkcí času a může být interpretován jako poloměr hypersféry prostorového 
elementu ds. ζ je parametr křivosti, který může nabývat hodnot +1, 0 a –1. 

Pro určitou hodnotu t, má příslušný prostor konstantní křivost K  =  ζ/R2(t), 
jež může být kladná, nulová nebo záporná v souladu s hodnotou parametru 
křivosti ζ. V prvním případě je model Vesmíru uzavřený, ve druhém otevřený 
eukleidovský a otevřený hyperbolický je v případě třetím. Ve všech těchto 
případech se počátek jeho rozpínání nachází v bodě. Takový stav Vesmíru je 
charakterizován jako singularita o níž se předpokládá, že je stavem 
s nekonečnou energií a hustotou. 



V případě eukleidovského a hyperbolického modelu Vesmíru by (teoreticky) 
jeho rozpínání pokračovalo neomezeně (do nekonečna). Na rozdíl od těchto 
dvou modelů, by se uzavřený model Vesmíru (ζ = +1) po dosažení nějakého 
maximálního rozepnutí začal smršťovat, až by se (teoreticky) zhroutil zpět do 
bodové singularity. Pak by se znovu začal rozpínat a proces by se opakoval. 
Byl by to typ oscilujícího Vesmíru. 

V současné době se na základě astronomických pozorování nedá spolehlivě 
rozhodnout, který z uvedených teoretických modelů popisuje Vesmír, v němž 
žijeme. Tato pozorování neumožňují totiž určit s dostatečnou přesností rychlost 
jeho rozpínání a její změny. Z nich by bylo možné určit, který model odpovídá 
našemu Vesmíru. 

Mezi jednotlivými modely by se také dalo rozhodnout, kdybychom znali 
střední hustotu hmoty ve Vesmíru. Kdyby byla větší než jistá kritická hodnota, 
náš Vesmír by byl konečný. Jinak by se jednalo o Vesmír, který by odpovídal 
druhým dvěma jeho modelům s neomezenou expansí. Určit střední hustotu 
hmoty ve Vesmíru je rovněž obtížné a odhadovaná hodnota v něm 
pozorovatelných objektů činí jen asi 1 % kritické hustoty. Objevuje se zde také 
problém tzv. temné (skryté) hmoty, jak naznačuje dynamika galaxií a 
jejich kup. Ukazuje se, že podíl této temné hmoty na celkové hmotnostní hustotě 
by měl být víc než o řád větší než hustota pozorovatelných objektů ve Vesmíru. 



Z eukleidovského řešení modelu Vesmíru vychází velmi jednoduchý vztah 
mezi jeho “stářím” t a Hubblovou konstantou H, udávající rychlost jeho 
prostorové expanse: 

H(t)  =  2/3t . 
Pro hodnotu Hubblovy konstanty v nynější epoše HE ≈ 65 km.s–1.Mpc–1, je t 

asi 10 miliard let. Je to docela dobrý odhad jeho “stáří”, uvážíme-li obrovská 
zjednodušení, které vedou k vytvoření jeho modelů. Velmi staré objekty ve 
Vesmíru jsou hvězdokupy. Na základě různých výpočtů a modelů vývoje hvězd 
se usuzuje, že jejich stáří činí asi 12 miliard let. Stáří Vesmíru musí být tedy ještě 
větší. Dnes obecně přijímaná hodnota jeho stáří činí asi 14 miliard let. 

6.2  Velký třesk, konečná kosmologie, antisvět 
Astronomická pozorování rozpínajícího se Vesmíru, extrapolujeme-li jeho 

stav do minulosti a také jeho modely naznačují, že se musel začít rozpínat 
z velmi malého objemu – ze zmíněné singularity. Tomuto počátku jeho 
rozpínání se říká“velký třesk”. 

Na myšlenku, že se Vesmír musel začít rozpínat ve velkém třesku první 
připadl (1927) belgický astronom, abbé G. Lemaître. Dále (1948) ji rozpracoval 
rusko-americký fyzik G. Gamov, který také předpověděl, že z pozadí oblohy by 
mělo vycházet mikrovlnné záření jako relikt po tomto jeho dramatickém 
počátku. 



Předpovídané reliktní záření bylo pak skutečně nalezeno (1964) 
americkými fyziky A. A. Penziasem a R. W. Wilsonem v mikrovlnném pásmu 
vlnových délek a později potvrzeno z dalších pozorování i pro jiné vlnové délky. 
Jeho střední teplota je asi 2.74 °K a má charakter záření černého tělesa. Později, 
v rámci amerického družicového projektu COBE (Cosmic Background Explorer) 
byla detekována jeho variace. Tato sekundární složka činí asi 1x10−5 primární 
složky záření. Pozorované reliktní záření je silným důkazem, že náš Vesmír měl 
počátek ve velkém třesku. 

Obraťme nyní pozornost k diskutované teorii. Ta určuje typ našeho Vesmíru 
zcela jednoznačně a neobjevuje se v ní ani problém skryté hmoty. Ve shodě 
s pozorováním reliktního záření a rozpínání Vesmíru, předpokládá jeho počátek 
ve velkém třesku z počáteční singularity, kterou nazveme primordiální 
(prvotní). Vlnový charakter veškeré hmoty však vylučuje existenci bodové 
primordiální singularity s nekonečnou hustotou energie, protože žádná vlna 
nemůže být redukována na pouhý bod. Fyzikální význam může mít jen jistá 
množina (kolektiv) bodů, zaujímajících nějakou konečnou oblast našeho 
fyzikálního kontinua. S ohledem na postuláty (II) a (III), konečnost excitované 
oblasti, existenci částic jen 3 generací a z toho vyplývajících omezení energie 
velkého třesku, jež nemůže být nekonečná – musí náš Vesmír být konečný a 
uzavřený. (Z diskutovaných modelů Vesmíru mu odpovídá model 
s kosmologickým parametrem ζ = +1.) 



Z diskutované teorie také vyplývá, že se náš Vesmír musel nutně rozpínat 
z primordiální singularity ve velkém třesku. Nejedná se o pouhý předpoklad. 
Primordiální singularita, charakterizovaná dle teorie parciálními derivacemi 4. 
řádu, representuje (uspořádaný) stav s nejnižší mírou entropie mezi všemi 
následnými stavy Vesmíru. Aby nedošlo k masové anihilaci elementárních částic 
generovaných v poli primordiální singularity a tím ke skokovému, rapidnímu 
růstu entropie (neuspořádanosti) tohoto pole, náš Vesmír, v souladu s 
postulátem (V), se musel začít rozpínat v gigantické explosi – ve velkém třesku. 
Tím se minimalizovala jejich anihilace již v této počáteční fázi vývoje Vesmíru. 

Vzhledem k definici našeho fyzikálního prostoru a konečné rychlosti světla, 
na počátku rozpínání tensor Rijkm ≈ 0. Z postulátu symetrie (VI) dále vyplývá, že 
rotace Vesmíru a jeho náboj ≈ 0. Tolik lze říci o počáteční fázi jeho vývoje. 
Zde končí oblast fyziky.Co této počáteční fázi předcházelo a jak 
vznikla primordiální singularita, spadá do oblasti metafyziky. 

Během rozpínání Vesmíru docházelo k jeho fázovým přechodům. Ty 
probíhaly mezi poli sousedních řádů při jejich přechodu z primordiální 
singularity do řádů nižších: 4U⇒3U (superinterakce), 3U⇒2U (hyperinterakce). 
4U, 3U, 2U označují pole příslušného řádu: tj., 4., 3. a 2. 



Fázové přechody doprovázel vznik částic tří generací, jakož i 
elektromagnetických a gravitačních polí odpovídajících řádů. Částicové pole      
2. řádu vytvořilo látku z třetí generace částic a gravitační a elektromagnetická 
pole, jež nás obklopují. 

Při fázových přechodech Vesmíru bylo emitováno reliktní záření: jeho 
primární složka při fázovém přechodu 4U⇒3U, sekundární složka při fázovém 

přechodu 3U⇒2U. Třetí záření pozadí vyzařují objekty kolem nás: 
elektromagnetické záření při přechodu částicového pole do pole vektorového. 
V něm tyto objekty pozorujeme. Vyzařují také gravitační vlny, které působí, že 
předměty na Zemi padají, určujíce zároveň dráhu Země v naší sluneční soustavě 
a obecně orbity všech objektů ve Vesmíru. 

Aplikací Huygensova principu na primární a sekundární složku reliktního záření 
můžeme odhadnout délku éry během fázového přechodu 3U⇒2U (hyperinterakce). 
Přiřadíme-li relativní velikost druhé složky reliktního záření (jeho variaci) disipaci 
energie během tohoto fázového přechodu Vesmíru. Éra pole 3. řádu je pak < 1 s, při 
rychlosti rozpínání Vesmíru z primordiální singularity během super- a 
hyperinterakce blížící se rychlosti světla. Délky jednotlivých ér jsou pak ve vztahu: 

4U-éra  <  3U-éra (< 1s)  <  2U-éra  >  ~1s  →  přítomnost. 



Poslední zmíněné fázové přechody v poli 2U se dějí převážně za nízkých 
energií a prakticky neovlivňují stabilitu částic, k jejichž spontánním anihilacím 
dochází jen relativně zřídka. Fyzikové odhadují, že např. proton se rozpadne za 
dobu větší než 1030 let. Je to nesmírně dlouhá doba, o mnoho řádů přesahující 
dnešní věk Vesmíru. Éra pole 2U tak bude tvořit prakticky celý jeho věk. Éry polí 
4U a 3U jsou v tomto ohledu naprosto zanedbatelné. Na hranici Vesmíru pak 
dochází k fázovému přechodu vektorových polí v pole skalární. Ten nelze 
pozorovat. 

Celkový vývoj Vesmíru je velmi složitý a kromě matematického popisu se 
v mnoha aspektech vymyká názorné představě. Nedovedeme si názorně 
představit ani primordiální singularitu, ani uzavřenou hyperplochu našeho 
Vesmíru vnořenou do superprostoru o dalších nejméně dvou rozměrech. 

V nynější epoše se Vesmír stále ještě rozpíná. Roste tak především velikost a 
celková energie gravitačních polí, které představují hlavní složku temné hmoty. 
Protože se při rozpínání Vesmíru koná práce (postulát (III)), musí se jednou 
jeho rozpínání zastavit a vlivem gravitace se obrátí ve smršťování. 



Hustota energie polí i látky pak poroste. Jak vyplývá z Einsteinovy teorie 
obecné relativity, v místech s jistou kritickou koncentrací látky-energie bude 
docházet ke gravitačnímu kolapsu objektů, které budou vytvářet singularity 
zvané černé díry . (Nazývají se černé, protože i světlo z nich teoreticky při 
určitém zjednodušení jejich popisu nemůže uniknout a zanikají v nich také 
všechny částice.) 

Procesy vzniku černých děr dokonce probíhají i v nynější epoše v místech, 
kde se taková kritická koncentrace látky-energie vyskytuje. Tak např. hvězda 
s hmotností přesahující asi dvakrát hmotnost našeho Slunce se po vyčerpání 
nukleárního paliva ve svém středu zhroutí do černé díry; a černá díra o 
hmotnosti milionů sluncí se patrně nachází v centru naší galaxie – v Mléčné 
dráze. 

Při postupujícím smršťování Vesmíru se budou černé díry spojovat a 
vytvářet černé díry ještě větších rozměrů. Tento proces bude pokračovat, až se 
vytvoří černá díra kosmických rozměrů. 

Protože dle naší teorie ani černá díra nemůže být zcela statický objekt – jelikož 
všechna pole i látka mají vlnový charakter – bude černá díra v interakci s okolním 
prostorem ztrácet energii. To také matematicky kvantitativně dokázal anglický fyzik 
S. Hawking. 



Černá díra se bude vypařovat termálním, Hawkingovým zářením, až zcela zmizí. 
U velkých černých děr se jedná o proces nesmírně pomalý. U černé díry o hmotnosti 
našeho Slunce se odhaduje, že by se zcela vypařila teprve asi za 1066 let. 

Nastíněný vývoj Vesmíru ale není úplný. Vedle našeho světa by podle 
diskutované teorie měl existovat i antisvět. Tento dvojník našeho hmotného 
světa by stejně jako náš svět měl být obdobně rozmanitý, obsahujíc antigalaxie, 
antihvězdy, antiplanety aj. obdobné objekty. Jeho existence teoreticky vyplývá 
z postulátu (VI) připouštějícím existenci antičástic a také z charakteru 
Riemannova prostoru. 

Dříve jsme se zmínili o Riemann-Christoffelově tensoru 4. řádu Rijkm. 
Obecný tensor 4. řádu má 256 (n4) složek. Riemann- Christoffelův tensor ale má 
vzhledem ke svým symetrickým vlastnostem pouze 20 nezávislých složek. 
Tensor Ricciho Rik, který vznikl zúžením tensoru Rijkm a vystupuje 
v Einsteinových rovnicích gravitačního pole má ale jen 10 složek. Evidentně, 
jenom tento tensor nemůže plně representovat transformované pole 4U. Ztrácí 
se informace o druhém tensoru, který vznikne zúžením tensoru Rijkm např. podle 
indexů j = k: 
                                                            –Rim (=Rik) .                                                    (21) 



Nový tensor má také 10 složek a jedině tyto dva tensory(Rim a Rik) mohou 
plně representovat transformované pole tensoru Rijkm. Protože nový tensor (Rim) 
má opačné znaménko, representuje antigravitační pole v rovnicích analogických 
původním Einsteinovým rovnicím gravitačního pole ve shodě s definicí 
znaménka částic a antičástic. Toto antigravitační pole přísluší antisvětu, který se 
mohl oddělit od světa ve velkém třesku díky existenci transformovaných tensorů 
Rim a Rik. 

Fyzikální vlastnosti antisvěta jsou analogické vlastnostem světa. 
Také se rozpíná spolu se světem, vytváří černé antidíry a bude se spolu s ním 
v jisté epoše i smršťovat. Jeho přítomnost ale přináší ještě další prvek do 
chování obou částí našeho Vesmíru: oscilující Vesmír. To je důsledkem (V) 
postulátu, který minimalizuje interakce mezi jeho oběma megaoblastmi. 
Vzhledem k nesmírné pomalosti vypařování masivních černých děr i antiděr 
kombinovaných se střídavými oscilacemi Vesmíru a opakujícími se fázemi jeho 
smršťování a rozpínání, budou tyto procesy probíhat po nepředstavitelně 
dlouhou dobu, po celé věky. 



V konečné fázi Vesmíru dojde k postupné anihilaci kosmické černé díry a 
kosmické antidíry. Zbytek, kosmické černé díry nebo antidíry – náš Vesmír 
nemůže být v důsledku principu neurčitosti absolutně symetrický – se postupně 
s rostoucí intensitou vypaří. V poslední fázi bude tento proces tak rychlý, že 
tento, stále se zmenšující relikt, exploduje a zmizí. Po našem Vesmíru 
nezůstane ani stopa. Bude existovat jen hyperprostor, který má 
alespoň dva rozměry navíc a který musí být věčný. Jinak by nemohl 
vzniknout ani náš dočasný, pomíjivý svět, který je jen jistou poruchou na 
zmíněném hyperprostoru. 

Chování zbytku černé díry nebo antidíry vyplývá kvantitativně z teorie 
vypařování černých děr a kvalitativně také z naší teorie. Aplikujeme-li postulát 
(VI): symetrie vyžaduje, aby Vesmír, který se rozpínal z primordiální singularity 
o minimální entropii za klesající disipace energie do zvětšujícího se prostoru, 
v poslední fázi kolaboval do stále se zmenšujícího prostoru s rostoucí disipací 
energie a do stavu s maximální entropií. K počátku Vesmíru je také 
symetrický jeho konec. 



7.  Jev života 
O životě se soudí, že vznikl přírodním vývojem – evolucí. Základ evoluční 

teorie života pochází od Charlese Darwina a opírá se o jeho dílo “O původu 
druhů” (1859). Podle ní vznik jednotlivých živočišných druhů probíhal jejich 
přírodním výběrem. 

Zatímco Darwin se zabýval pouze biologickými aspekty evoluce spojenými s 
přírodním výběrem, moderní evoluční teorie rozšířila koncepci evoluce 
i na samotné počátky života. Podle současného převažujícího mínění 
evolučních biologů se život na Zemi vyvinul ve spontánních chemických a 
biochemických procesech během dlouhé doby evoluce, která začala asi před 3.5 
miliardy let.Přibližně v této době nacházejí paleontologové první známky života 
ve formě mikrofosilií zachovaných v různých starých geologických vrstvách. 
Paleontologická data také ukazují, že v tomto vývoji se objevuje trend rostoucí 
složitosti nových druhů s časem a směřuje od isolovaných jednobuněčných 
primitivních forem, jako jsou bakterie a řasy, ke složitějším mnohobuněčným 
formám života, které se objevují později. Tento evoluční trend se obvykle 
znázorňuje známým stromem života, který kulminuje, když se objevuje náš 
druh, člověk – homo sapiens. 



Je známo, že biologické struktury obsahují organické molekuly (zpravidla 
polymery) velké složitosti, které se nevyskytují v přírodě. Aby rozšířená 
koncepce evoluční teorie měla nějaký empirický základ, byly provedeny různé 
laboratorní experimenty, které by prokázaly možnost jejich samovolného 
vzniku. Nejvíce známé jsou ty, které provedli američtí chemici Stanley Miller a 
Harold Urey (1953). V těchto experimentech se simulovaly podmínky, které se 
pravděpodobně vyskytovaly v pravěké atmosféře Země a zemských oceánech. Do 
vybrané směsi plynů (metanu, čpavku aj.) a vodních par se pak indukovaly 
elektrické výboje a podařilo se tak vytvořit některé aminokyseliny, které se 
nacházejí v bílkovinách, některé jednoduché mastné kyseliny, močovinu a 
některé další organické substance. Tyto experimenty naznačily, že přinejmenším 
některé ze základních organických substancí mohly vzniknout ve spontánních 
procesech na Zemi v její dávné minulosti. 

Že by život mohl vzniknout zcela spontánním způsobem, je však 
vyloučeno, jak bude ukázáno v dalším. Projevy života i jeho existence se totiž 
vymykají samovolně probíhajícím přírodním procesům a zákonům a jsou s nimi 
v rozporu. 



1) Z  diskutované teorie vyplývá ve shodě s pozorováním, že entropie Vesmíru 
v kosmickém měřítku neustále roste. Tento závěr se opírá o skutečnost, že 
náš Vesmír tvoří uzavřený a isolovaný systém a je důsledkem 2. zákona 
termodynamiky, podle něhož entropie takového systému nemůže klesat. 
Trend neustálého růstu entropie je však v živoucích systémech porušen. U 
živého organismu, zvláště když se vyvíjí z oplozeného vajíčka a nachází se ve 
stadiu růstu, se jeho složitost a uspořádanost nesmírně zvyšuje a může 
existovat ve stavu s klesající entropií po relativně dlouhou dobu: i roky u 
jednotlivého organismu, milióny let a více u jednotlivých druhů. Složitost 
živého organismu ilustruje informační obsah jediné relativně velmi 
malé živoucí buňky. Ten je odhadován na 1012 bitů, což překračuje o 
několik řádů informační obsah velké encyklopedie. 

2) Klesající entropie živoucího sytému je však víc než vyvážena růstem 
entropie vnějšího okolí, s nímž systém interaguje, když přijímá energii ve 
formě potravy, vyzařuje teplo, vykazuje nesouměrnou odpadovou bilanci, aj. 
Protože neminimalizuje svoji interakci s okolím, porušuje náš postulát (V) a 
protože je trvale asymetrickým systémem, porušuje i náš postulát symetrie 
(VI). 



3) Všechny přírodní systémy směřují k vytváření jednotných struktur 
opakujících se jednotek (což umožňuje jejich fyzikální popis), místo aby 
vytvářely neopakující se komplikované struktury, jak je tomu u živoucích 
systémů. Týká se to jak přírodních mikrostruktur tak jejich makrostruktur 
od atomů s jejich elementárními částicemi až po galaxie a jejich vyšší celky. 

4) Chování živoucích systémů nelze kvantitativně matematicky 
popsat a na rozdíl od neživých struktur je nepředvídatelné. 

5) Neexistují omezovací pole (containment fields), která by zprostředkovala 
vznik velmi složitých organických makromolekul ve spontánních přírodních 
reakcích. Kovalentní a iontové vazby, které umožňují v běžných chemických 
reakcích vznik složitých molekul, neumožňují vznik organických 
makromolekul a jejich samovolný vznik v přírodě ani nepozorujeme. V 
primordiální nukleosyntéze mohly vzniknout ve velkém třesku jen 
nejjednodušší chemické prvky z počátku Mendělejevovy soustavy prvků 
(vodík, deuterium, tritium, helium, a pravděpodobně i lithium a berylium). V 
omezovacím poli gravitačním pak dochází v nitru hvězd k postupným 
nukleárním reakcím, které vedou k syntéze dalších, složitějších chemických 
elementů. 



6) Některé polymery a jiné chemické látky se také vytvářejí v uměle řízených 
chemických reakcích, jež nemají obdobu ve spontánních přírodních 
procesech, a v biotechnologických manipulacích se upravují sekvence DNA. 
V těchto umělých procesech se uplatňuje nový element: kreativita živé 
bytosti – člověka. Ta umožňuje vznik substancí a pozměněných živoucích 
systémů, které se nevyskytují v přírodě a nevznikají v samovolných 
přírodních procesech. To demonstruje, a opravňuje nás k úsudku, že i 
samotný vznik života vyžadoval kreativní bio-manipulaci. Mohl se 
uskutečnit jenom v aktu kreativity (stvoření) a nemohl vzniknout 
v čistě samovolných přírodních procesech. To také vysvětluje, jak mohlo 
dojít ke vzniku takových vysoce specializovaných vlastností živoucích 
systémů, jako jsou např. smyslové orientace, pohyb, schopnost létání, 
myšlení aj., které jsou sotva vysvětlitelné jiným přijatelnějším způsobem a 
které jsou imitovány i v tvorbě člověka (technické, umělecké aj.). 

7) V Darwinově evoluční teorii se argumentuje, že nové druhy vznikaly 
postupně přírodním výběrem, který zaručoval jejich úspěšnější přežití. 
V rozporu s tímto konstatováním ale pozorujeme, že nejjednodušší živé 
organismy, jako např. viry a bakterie, které se objevily na počátku vývoje 
života, mohou úspěšně přežívat a rozmnožovat se ve všech druzích prostředí 
a také tam, kde by jiné vyšší živoucí systémy zanikly. 



8) Tuto nižší náročnost na prostředí má i mnoho dalších druhů, které se 
nacházejí na nižších větvích stromu života. “Přírodní výběr” je evidentně 
velmi relativní a vágní pojem. Sotva může být principem, který vedl 
k existující obrovské rozmanitosti života a vývoji tolika druhů, jaké na Zemi 
pozorujeme. Kromě toho přírodní prostředí, zvláště v oceánech, se 
nevyznačuje tak velkou variací podmínek, jež by odpovídala velké 
diversitě druhů, nacházejících se v daném prostředí. Přírodní výběr 
má ale zřejmě důležitou roli při zajištění zdravého a odolného potomstva 
každého jednotlivého druhu. 

 
V propracovanější versi Darwinovy vývojové teorie se předpokládá, že vývoj 

jednotlivých druhů se děje prostřednictvím mutací – tj. postupných změn 
genetického materiálu, k nímž může docházet při jeho přírodní exposici 
radioaktivním a kosmickým zářením, jeho styku s cizorodými chemickými 
substancemi, v důsledku chyb v reprodukčních procesech, aj. Odhaduje se, že 
jeden případ mutace nastává během asi deseti tisíc až mnoha miliónů 
reprodukcí. Protože tyto změny se objevují nahodile, a tudíž abnormálně, mají 
s největší pravděpodobností nepříznivý až škodlivý vliv na organismus. 



Příznivá mutace má velmi nízkou pravděpodobnost. Aby se mohl vyvinout 
určitý živočišný druh, bylo by zapotřebí, aby se realizoval celý řetězec příznivých 
mutací. Je zřejmé, že by se toto mohlo častěji přihodit u jednoduchých životních 
forem. Je také skutečně známo, že k mutacím poměrně často dochází u 
virů, nejjednodušších známých forem života. 

Odhadněme pravděpodobnost náhodného vzniku nějakého živoucího 
systému, sestávajícího z určitého řetězce základních (organických) elementů 
počtu k. Předpokládejme, že v sledu událostí dochází k jejich náhodným 
kombinacím. Všech možných kombinací daných elementů je k!, avšak jen jedna 
z nich odpovídá správné kombinaci, charakterizující příslušný systém. 

Při jednom náhodném pokusu by pravděpodobnost úspěšné realizace 
daného řetězce byla 1/k!. Nechť se uvažované náhodné pokusy dějí v příslušných 
procesech nezávisle a uskutečňují po celou dobu existence Vesmíru, v jistých 
časových intervalech a na všech jeho částicích. 

Při stáří Vesmíru asi 15 miliard let činí předpokládaná délka trvání pokusů 
asi 4.73364 x 1017 s (při uvažované délce dne 365.25 dní). Za časový interval, 
v němž se náhodná konfigurace řetězce realizuje považujme Planckův čas 10−43 
s a za počet částic Vesmíru číslo 1080. Je to udávaný kosmologický odhad, který 
může být chybný nanejvýš o několik řádů (méně než 10). 



Vzhledem k tomu, že jen na některých planetách by mohly existovat vhodné 
podmínky pro případný rozvoj života a vzhledem k jejich časové omezenosti, 
bude pro celkový počet náhodných pokusů platit nerovnost 

<< 4.73364 x 10140, 
kde číslo na pravé straně představuje součin všech předpokládaných faktorů. 
Výsledná pravděpodobnost realizace daného řetězce o k elementech pak bude 

    < 4.73364 x 10140 / k!. 
Uvažujeme-li např. fiktivní řetězce organických elementů o 1 000, 10 000,        

1 milionu a 1 miliardě členů, pravděpodobnosti jejich realizace budou 
(odpovídající faktoriály jsou přibližně 4.02x102567, 2.8x1035 659, 2.4x105 565 708 a 
2.7x108 565 704 983): 

< 1.18x10−2 427, < 1.7x10−35 519, < 2.0x10−5 565 568 a < 1.7x10−8 565 704 843. 
Jako konkrétní případ organického řetězce uvažujme organickou 

makromolekulu DNA (Deoxynucleic Acid). Jedná se o polymer, který má i u 
velmi jednoduchých organismů jako jsou bakterie tisíce členů. Jak je vidět 
z uvedených pravděpodobností, i u tak jednoduchých organismů jsou tyto 
pravděpodobnosti tak malé, že ani jeden případ jejich samovolného vzniku by se 
neměl realizovat v celém Vesmíru během celé doby jeho existence. 



Kdyby se v některém řetězci některé grupy elementů opakovaly, uvedené 
pravděpodobnosti by se násobily součinem n1!n2!n3!...nm!, kde n1, n2, n3,..., nm, 
označuje počet opakování elementů v grupách 1 až m. 

Lidská DNA tvaru dvojité šroubovice má asi 3 miliardy členů – nukleotidů. 
Ty kódují pomocí jejich tripletů (trojic nukleotidů) asi 1 miliardu aminokyselin. I 
když se čtyři základní nukleotidy (thymin, cytosin, adenin a guanin) v jedné 
větvi DNA opakují, chemické vazby mezi jejími oběma větvemi jednoznačně 
definují jednotlivé elementy řetězce, které se neopakují. 

Pravděpodobnosti však zůstávají velmi malé i kdybychom u DNA uvažovali 
opakování některých nukleotidů (m = 4). Předpokládejme pro jednoduchost, že 
každý nukleotid se opakuje k/4-krát. Dříve vypočtené pravděpodobnosti by se 
pak násobily faktorem [(k/4)!]4. Na příklad u DNA primitivních organismů o 
~10 000 elementech by výsledná pravděpodobnost byla < 1.2 x 10–5874., což je 
opět pravděpodobnost naprosto mizivá. Ukazuje se tak jako velmi ilusorní 
často přijímaná představa, že se během miliard let život mohl 
vyvinout v celé své rozmanitosti. Ani celé stáří Vesmíru nestačí na 
náhodný vznik i těch nejprimitivnějších organismů. 



To všechno potvrzuje hořejší konstatování, že život nemohl vzniknout zcela 
samovolným způsobem, ale musel být stvořen v nějakém superprogramu 
evoluce. Ten zaručoval jeho postupný vývoj od nejprimitivnějších organismů, 
které se objevily nejdříve – před miliardami let –, až po vývoj člověka, který se 
podle archeologických nálezů objevil poměrně nedávno. Tento superprogram 
evoluce nazveme“biologický velký třesk”. Z hlediska přírodních věd se 
jedná o koncepci stejně překvapivou jako byla svého času koncepce velkého 
třesku Vesmíru a představuje obdobně jakýsi singulární počátek, o němž 
přírodní vědy sotva kdy budou moci říci něco konkrétnějšího. Odpovědi na tyto 
otázky spadají do oblasti filosofie a teologie. 

Věnujme nakonec ještě pozornost genetickému kódu a některým jeho 
strukturálním podobnostem s částicovým polem 2U. Genetický kód je v 
následující tabulce, v níž čtyři nukleotidové báze jsou udány jejich prvními 
písmeny. Je dán pro mRNA (messenger Ribonucleic Acid). U mRNA, jež je 
volnou kopií jedné větve DNA, nesoucí informace pro syntetizaci bílkovin, je 
nukleotid thymin nahrazen uracilem. 



Genetický kód v jazyce mRNA 
DRUHÉ  PÍSMENO 

 PRVNÍ 
PÍSMENO 

U C A G 

TŘETÍ 
PÍSMENO 

Phenylalanine Serine Tyrosine Cysteine U 

Phenylalanine Serine Tyrosine Cysteine C 
Leucine Serine (End Chain) (End Chain) A 

U 

Leucine Serine (End Chain) Tryptophan G 
Leucine Proline Histidine Arginine U 
Leucine Proline Histidine Arginine C 
Leucine Proline Glutamine Arginine A 

C 

Leucine Proline Glutamine Arginine G 
Isoleucine Threonine Asparagine Serine U 
Isoleucine Threonine Asparagine Serine C 
Isoleucine Threonine Lysine Arginine A 

A 

Methionine Threonine Lysine Arginine G 
Valine Alanine Aspartic Acid Glycine U 
Valine Alanine Aspartic Acid Glycine C 
Valine Alanine Glutamic Acid Glycine A 

G 

Valine Alanine Glutamic Acid Glycine G 



 
DRUHÉ  PÍSMENO 

 PRVNÍ 
PÍSMENO 

U C A G 

TŘETÍ 
PÍSMENO 

Phenylalanine Serine Tyrosine Cysteine U 
Phenylalanine Serine Tyrosine Cysteine C 

Leucine Serine (End Chain) (End Chain) A 
U 

Leucine Serine (End Chain) Tryptophan G 

 
Genetický kód mRNA sestává ze slov tvořených třemi písmeny, zvaných 

kodony (triplety u DNA). Písmena označují čtyři nukleotidové báze: uracil, 
cytosin, adenin a guanin. (U DNA je uracil nahrazen thyminem.) Každý kodon 
definuje určitou aminokyselinu nebo znamená instrukci “konec řetězce” (End 
Chain). Pro určení významu kodonu se tabulka čte nejdříve zleva doprava, 
potom směrem dolů a pak zprava doleva. Na příklad kodon UGG specifikuje 
aminokyselinu tryptofan. Některé kodony definují stejnou aminokyselinu. 
 



Genetický kód je společný všem živým organismům od bakterií až po člověka 
a vykazuje pozoruhodnou strukturu obdobnou struktuře dříve uvedené tabulky 
elementárních vlnových rovnic (4) pole 2U. Nápadná koincidence se zde 
objevuje mezi čtyřmi nukleotidovými bázemi genetického kódu a čtyřmi 
proměnnými x, y, z a t rovnic (4), které se analogicky střídají ve sloupcích a 
řádcích obou schémat. 

Čtyři písmena genetického kódu dále odpovídají čtyřem kvantovým číslům 
chemických elementů. To rozšiřuje možné vztahy vycházející z 16 elementárních 
vlnových rovnic (4) na celkem 64 relací stejně jako u genetického kódu. Tato 
korelace také vzniká ve vztahu k aroma částic, kterých je také 16. Genetický 
kód tak vykazuje výrazné symetrie ve vztahu k částicovému poli 2U. 

Jiný zvláštní rys se objevuje u prostorové struktury DNA. Tato organická 
makromolekula má žebříkovitou strukturu, která se otáčí kolem podélné osy, 
vytvářejíc zmíněnou dvojitou šroubovici. Při jejím úplném otočení se vždy 
vystřídá 10 nukleotidových bází. 



Zde se projevují další pozoruhodné koincidence, vůči číselným paritám, jež 
se vyskytují v částicovém poli 2U a odpovídají počtu 10 vlnových rovnic 
v podprostorech o barvách A, B a C; a obdobně také křížovým periodicitám grup 
piónů a periodicit chemických prvků v gravitačním poli. Kromě toho v násobku 
dvěma odpovídají počtu 20 aminokyselin vyskytujících se u živoucích 
organismů. Není známý žádný biochemický důvod pro tento jejich počet a 
přírodně jich existuje více než sto. 

Všechny uvedené koincidence jsou prominentní a mohou být 
sotva náhodné. Z fyzikálního pohledu a ve shodě s diskutovanou teorií – 
organické sloučeniny a složité organické molekuly jsou také druhem vln v našem 
komplexně-Riemannovském fyzikálním kontinuu. Můžeme proto očekávat, že 
by také měly odrážet jeho nejobecnější vlastnosti, k nimž mezi jinými náleží i 
zmíněné číselné parity. 

Homogenita našeho prostoročasového kontinua a obecná platnost 
fyzikálních zákonů ve Vesmíru implikují homogenitu základních organických 
komponent ve všech živoucích systémech, jako je tomu u elementárních částic a 
chemických prvků. Dokladem toho je genetický kód, který má universální 
platnost pro všechny živoucí systémy a odráží obecnou platnost fyzikálních 
zákonů. Měl by proto být universálně platný i jinde ve Vesmíru, pokud 
se i jinde vyskytl život. 



Dříve jsme se zmínili o mutacích, jež by měly vést k rozvoji rozmanitých 
forem života. Již zmíněná malá pravděpodobnost jejich vzniku, této thesi 
odporuje. Že život spíše sází na stabilitu, je patrné z volby chemických 
prvků, které se uplatňují v živoucích systémech. Je jich celkem 19. Avšak 
jen 6 z nich – uhlík, dusík, kyslík, vodík, fosfor a síra – tvoří základní elementy, 
které se podílejí na stavbě velkých organických molekul jako jsou bílkoviny, 
lipidy, uhlohydráty a nukleové kyseliny. Jedná se o prvky s atomovými čísly        
Z < 20 (u síry je nejvyšší Z = 16), jež patří do skupiny 20 nejstabilnějších 
chemických prvků. 

Pokusme se nakonec definovat co je život. I když se tato otázka může zdát 
jednoduchá, je ve skutečnosti velmi obtížná a nebyla všeobecně akceptována 
žádná z řady definic, které zdůrazňují některé jeho aspekty. Jedna taková 
definice život charakterizuje jako “systém, který má schopnost vyvíjet se pomocí 
přírodního výběru”. Nabídneme definici, která je ve shodě s naší teorií: systém 
sestávající z atomů a molekul s afyzikálním cyklickým chováním 
spojeným s výměnou kódované informace. U biologických živoucích 
systémů je tato informace zakódována v DNA. 



Řekli jsme, že náš Vesmír jednou zanikne beze stopy a 
a s ním i překrásná planeta zvaná Země. Bude existovat 
jen hyperprostor, do ně-
hož byl náš Vesmír vno-
řen. Ten musí být věčný, 
jinak by nemohl vzniknout 
ani náš dočasný Vesmír, 
který musel být stvořen a 
stejně tak i život. Naše 
teorie tak vede k závěrům, jež 
nemohly vyplynout z dřívějších 
pouze částečných fyzikálních 
teorií. 

∗   ∗   ∗ 
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