
 

 

Výkladový slovník, tj. pojmový slovník  k fyzikálním veličinám 

 

Fenomén                                           veličina        zn. 

                                                          základní 

HMOTA ………  její vlastností je hmotnost  – „m“  ( a ta je fragmentovatelná ) 

DÉLKA  ………  její vlastností je vzdálenost – „x“   ( a ta je fragmentovatelná )  

ČAS       ……….  její vlast je doba-stáří-věk – „t“    ( a ta je fragmentovatelná ) 

                                          (výsledkem fragmentovatelnosti je zvolená jednotka ) 

                                                                                       rozměr    zn.      jednotka      zn.  

HMOTA ………  její vlastností je hmotnost  –  „m“       -                     kilogram   kg 

DÉLKA  ………  její vlastností je vzdálenost – „x“         -                    metr           m 

ČAS       ……….  její vlast je doba-stáří-věk  – „t“         -                     sekunda    sec. 

 

                                                          veličina                rozměr              jednotka       zn. 

                                                          sjednaná                                      

                                                          el. proud                 „I“                  Ampér          A 

                                                          teplota ter.              „T“                 Kelvín           K 

                                                          svítivost                  „I“                  Candela        cd 

                                                         látkové množ           „n“                 mol               mol 

                                                           

                                                         veličina  

                                                         odvozená- složená 

                                                         zrychlení                 x/t2                metr/sec2         a      

                                                         hybnost                   m.v                 kg.m/sec         p 

                                                         hustota                    m/x3               kg/metr3           ró 

                                                         síla                          m.a                 kg.metr/sec2   F 

                                                         tlak                          F/x2                N/m2              p 

                                                         energie        atd. 

                                                         výkon 

                                                         aj.  

 

Rozměr veličiny složené-odvozené je vyjádření závislosti měřené fyzikální veličiny na 

veličinách základních, což přichází v úvahu při „rozboru-rozměrové analýze“ složených 

veličin ze základních veličin, např.síla F je „složená veličina“ ze základních veličin, tj. 

„hmotnost“ krát „zrychlení“ ( přičemž i zrychlení „a“ je též „složená veličina“ ze základní 

veličiny „vzdálenost-dráha“  a „doba“ ) čili F = m.a ; F = m .x / t2 .Anebo W-práce je další 

složená veličina z veličiny W = F-síla krát dráha, čili W = F.x …atd.  

 

………………………………………………………………………………………………….. 

  Přichází český nadvědec,  Tomáš Bílý, ochraňovaný fyziky jako je Kulhánek, Brož 

apodobnými   

hacker_  Go  
7.prosince 2019 9:53:09  

Výrok proti výroku...1:1...  

Ale prt José, to není 1:1 ani omylem.  Fyzika potřebuje 7 základních veličin aby dokázala 

popsat spoustu věcí kolem nás, ano, fyzika to potřebuje, jen fyzika,.. Vesmír-příroda 

nepotřebuje OZNAČIT čtyři artefakty ( el.proud, teplota, svítivost, látkové množství ) jako 

jako jako veličiny, jí stačí je označit jako jako, jako "veličiny sjednané“ a užívat je jako jako 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzik%C3%A1ln%C3%AD_veli%C4%8Dina
http://www.okoun.cz/boards/programovaci_jazyk_go
https://www.okoun.cz/boards/ing._josef_natravil_-_zivot_a_dilo?contextId=1069731874#article-1069731874
https://www.okoun.cz/boards/opticky_vek_a_vek_skutecny?contextId=1069731819#article-1069731819


jako sjednané namísto  slovíčka „veličiny základní. Fyzika potřebuje názvy A) vesmír 

potřebuje názvy B), a Hnědkovský C) a T. Bílý je potřebuje nazvat, jako „sračky“…a i tak 

budou stále stejnými „sjednanými veličinami“ nikoliv základními veličinami které si postavil 

sám člověk jako veličiny. Fyzika potřebuje 7 ZAKLADNICH veličin, já a Vesmír 

potřebujeme jen 3 základní veličiny a 4 „sjednané“ předpovědět/vypočítat správně výsledky 

částicových interakcí, dostat sondu na Mars atd. atd. debííílku, aby člověk doletěl na Mars 

nepotřebuje POJMENOVAT hlínu, zeminou, nebo brambory zemjakama, či bejka volem…i s 

názvem „artefaktu“ a) veličina sjednaná doletí na Mars ikdyž vy si jí nazýváte b) veličina 

základní nebo Marťan kdyt ši vesmírnou řealitu pojmenuje c) nudle…správné výsledky 

kreténku lze vypočítat i s jinými názvy „veličin“ .. ty máš maturitu ? Tvoje patafyzika 

navrhuje základní veličiny 3 a potud je to v pořádku. Co už v pořádku není je, že tvoje 

patafyzika numí předpovědět vůbec nic, lžeš, respektive si podvodník, protože ten kdo nečetl 

román Romeo a Julie nemůže tvrdit, ( pomocí „sraček“ ) že v románu nikdo neumře. spočítat 

neumí taky vůbec nic a pokud už se v HDV nějaká špatně okopírovaná matematika vyskytuje, 

tak je rozměrově vadná výblitky jsou to co není zdokladováno vědeckou protiargumentací a 

proto absolutně neplatná. máš důkaz : včera si četl tu tabulku ?? chápu, nečetl, nenaučil si se 

číst předlohy, jen dávat výýýblitkyCož na rozdíl od tebe chápe i absolvent zákldaní školy, 

protože tam do něj nalili algebru. Užitečná věc, zkus se na to někdy mrknout.  

Tvoje velkohubost, To byl Petříček taky, že ? kdy sám sebe soudíš rovnocenně s fyziky a 

naopak, kdy kritiku fyziků nepřijmeš, kritiku ano, ale nevědecké výblitky ne… protože ani ji 

ani nechápeš, je zcela nechutná. Ale nejen to, ještě si nesmyslně tu kritiku výkřiky „to není 

žádná fyzikální hypotéza, ale jen příšerná hromada patafyzikálních sraček bez jakékoli 

spojitosti s fyzikou. co si tuto větu za 4 roky bez obměny řekl 274x a nepřidal ani řádek 

matematiky nebo jakýchkoliv !! smysluplných protiargumentů…. Tomu ty říkáš „kritika“ 

???? vyložíš jako urážku a začneš se mstít. Ano, takovou kritiku lze pokládat jena jen za 

urážení a né vědeckou kritiku.Doufám že se o tebe už brzy začne zajímat vyšetřovatel. já taky 

doufám…že konečně odhalíš své prašivé jméno a foto-ksicht lidem. 

Sice by sis podle mě zasloužil spíše pár facek, ale slušný člověk by si o tebe ani botu neotřel. 

po tvých fackách (“““slušného člověka“““) by sem si musel desinfikovat celou hlavu od 

páchnoucích „sraček“ .. …………….. Wagner popisuje HDV… ; kdo to čte abstraktním 

mozkem, ten to vidí kdo nemá vyvinutý mozek pro chápání nad ZŠ, ten blije a blije .. 277x 

stejnou vědeckou k r i t i k u ( co není urážením autora ) : HDV není žádná fyzikální hypotéza, 

ale jen příšerná hromada patafyzikálních sraček bez jakékoli spojitosti s fyzikou.  

Je pozoruhodné (!) jak opravdoví fyzikové nad takovým člověkem drží ochranu, mlčením ho 

podporují, a jeho vědecký, vědecky propracovaný názor na HDV schvalují. Halucinogeny 

http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/z/z_132.doc  

Odstrašující případ vědce T.B. anebo k obdivuhodná obětavost českého vědce , který zasvětil 

svůj plodný život do 13 let trvajícího recenzování mé „ohavné“ nevědecké práce tím 

nejskvostnějším a nejpropracovanějším vědeckým stylem….hlavně v matematickém podání.  

 

 

  

http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/b/b_309.doc
http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/b/b_309.doc
http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/z/z_132.doc
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