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( asi ta relativistická fyzika z r. 1999 s tou z 2002 nesouvisela … )

žlutým propisotem vypichuji :
Řešili jsme řadu problémů z několika tématických okruhů, sahajících od čistě teoretických partií obecné
relativity k jejím kosmologickým a astrofyzikálním aplikacím. V matematicky zaměřených pracích jsme
pokračovali ve studiu přesných řešení Einsteinových rovnic, popisujících gravitační vlny. Nalezli jsme

řadu pozoruhodných nových vlastností zářivých prostoročasů s nenulovou kosmologickou konstantou,
interpretovali řešení Robinsonova-Trautmanova a Kundtova typu, studovali impulsní gravitační vlny a
perturbační popis slabých vln. Zformulovali jsme také hamiltonovskou teorii pro cylindrické gravitační
vlny a pro prostoročasy reprezentující gravitační kolaps sférických slupek. Nové výsledky jsme získali v
oblasti kosmologických perturbací a jejich souvislostí s chováním lokálních inerciálních systémů.
Studovali jsme také přesná stacionární a statická řešení, zejména pole cylindrických zdrojů a pole
černých děr obklopených tenkými disky. V astrofyzikálně orientovaných pracích jsme se zaměřili na
vliv nenulové kosmologické konstanty na astrofyzikální děje probíhající v silném gravitačním poli a na
observačně důležité relativistické efekty ve fyzice aktivních galaktických jader. Během řešení projektu
jsme publikovali 51 článků v recenzovaných mezinárodních časopisech, 35 příspěvků ve sbornících
konferencí, 1 Festschrift a 1 rozsáhlou kapitolu v knize. Výsledky byly prezentovány na řadě
mezinárodních konferencí a seminářů v zahraničí i u nás, mj. i v několika pozvaných plenárních
přednáškách. Byly sepsány a obhájeny 1 habilitační práce a 1 Ph.D. práce. Věnovali jsme se také
popularizaci (články, překlady knih, řada přednášek pro veřejnost).
Protože jsem si všiml, že pan profesor získává granty každý druhý-třetí rok ( a získá je levou zadní …
podobně jako i mnoho jiných fyziků ), rozhodl jsem se mu napsat a požádat ho :

Pan profesor 8 dní neodpovídal, a tak jsem poslal 18.02.2006 urgenci, docela pozdě večer v 18:53 h

…. a…. a kupodivu nečekaně rychle za necelé 2 hodiny přišla odpověď, tato :

Bohužel, jak vidíte, to o co jsem já požádal a to, co mi přišlo, bylo přesně podle pořekadla „já o koze, ty
o voze“. Kdybych to poslal uklízečce do metra, tak bych se nedivil, že žádost nepochopila a
neporozuměla co chci, ….ale…
Proto ( vlastně přesto ) jsem poslal panu profesorovi znova dopis, tento :

Zřejmě teď už panu profesorovi došlo „co“ chci a „o co mi jde“, tak to - provedl po česku – jednoduše,
už neodpověděl…( to je dnes velmi moderní reakce ).
…. a poslat mu urgenci ? ? zbytečné, že.
Josef Navrátil

29.03.2006 ve 13 h ( psáno při zatmění českého nebe ).

PS : Co k tomu dodat ? Jít na pivo, anebo … anebo se vzchopit (?) (!)
( … jako pokaždé když ryjem držkou v zemi, my, co se po nás plive a do nás kope beze studu a
morálky, co nám je nejen odepřen grant, ale i svobodný přístup do debatních fór, nemluvě o tom, že nám
není dovoleno uveřejnit v prestižních fyzikálních časopisech, ba ani v libovolných obyčejných, ABC
apod.…cokoliv, co má laik na srdci … ) a se zeptat na ministerstvu zda občan má právo ( i svobodu
přístupu ) si prohlídnout spisy díla odevzdaného do grantu a nahlédnout „za co“ dostávají prominenti
vědy (ne)dary.

Vážení občané, vy to víte za co byl pan profesor odměněn ?, no podívejte se co napsal sám … dostal to
za to, co dělali jiní po 15 porevolučních let.
=*=
K této události výše se váže ještě jiná s tím související a to v debatě na Science Worldu. Zde je opis :
( Skeptik řekl 14.03.06 15:16 ) :
Již delší dobu se v české popularisaci vědy objevují témata nejen pseudovědecká, ale rádobyvědecká,
která polovzdělávají vřejnost se zájmem o vědu. Šíří se už takové nesmysly, že to přímo ohrožuje
zdravou vzdělanost národa. Tento nešvar již překročil únosnou mez a stal se navíc "vědeckou oporou"
módně šířené iracionality. Všichni tito "éteroví" pánové by se měli zavčas vzpamatovat a přestat s
laciným snobskými řečičkami. Delší dobu vás sledujeme a hledáme vhodný způsob jak tomu učinit
přítrž. Je nám známo, že se v tomto obskurním proudu nachází i akademičtí pánové. Obzláště oni by
měli zvážit případné dopady na svou vědeckou kariéru. Toto je ta poslední možnost, jak varovat
všechny záškodníky, přísné vědecké disciplíny,zatím apelujeme na profesionální čest každého komu je
vzdělanost v našem národě aspoň trochu drahá.
( Moje reakce ) :
Je nejen smutné, ale také prapodivné ( za chvíli uvidíte že i amorální ), že nám, co myšlenkově bujíme a
tvoříme fyzikální vize v astrofyzikálním myšlení, vyhrožuje za vědeckou veřejnost a jménem
akademické neveřejnosti jakýsi anonym.
A dokonce se tento vědecký akademický anonym mírně ukecl, protože vlastně haní vlastní řady, tj.
právě ty, kteří by měli být nositelem „popularizační vědy“ na české scéně, a nejsou. Většina vědců a
popularizátorů na debatních fórech totiž absentuje, téměř stoprocentně. Proč ? Stará se o granty, o svou
vlastní eurokapsu v CERNech, o bohaté cestovné ( nejlépe letadlem ) a hlavně vydávat co nejvíce
článků, pouze v angličtině ( -za pár let si v Čechách nepřečtete fyziku v češtině ) a to opět za tučný
honorář … fuj s nějakou popularizací pro širokou veřejnost, že ? To pro ně není, pro akademiky. A tak
jsem se dnes divil, že vůbec tato mlčící vědecká akademická většina ( udřená honbou za penězi ) se stará
ústy anonymního vyslance o nějakou pseudovědu, rádobyvědu polovzdělanců v české debatní kotlině.
Pokud anonym hodnotí úroveň vědeckých debat na fórech amatérů jako „šíření nesmyslů
ohrožujících zdravou vzdělanost“, tak by především měl tu její kritizovanou kvalitu dávat za vinu néé
nám amatérům, ale akademické honoraci.
A z tohoto hlediska je směšný zdvižený prst s výhrůžkou o „zakročení proti popularizátorům
pseudovědy“, když právě čeští vědci sami tu popularizaci absentují ( nejvíce právě ve fyzice a v těch
astrofyzikálních partiích – skupina kolem relativistů Bičáka a spol. Především tam se honí jen a jen
peníze do soukromých kapes a nějaké debaty s veřejností či popularizace v češtině jsou jim ukradený ).
Na Aldebaranu smí debatovat jen „vyvolená pětka lidí“, která mezi sebe nepustí nikoho…
A z tohoto hlediska byl směšný zdvižený prst akademika ; a je na pováženou čerstvé vyhrožování o
tom, že tu nějaká „mlčící vědecká většina“ ( sama na vině ) zakročí !… zřejmě násilím. Ve výhrůžkách
rozhodně mírumilovné zakročení cítit není ; viz Kulhánek a Kučera a nohsledi. Jasně a zřetelně zde
anonymové vyhrožuji. Čtenáři, jdi si to znova o kousek výš přečíst, že hledají vhodný způsob jak učinit
přítrž debatám laiků o fyzice. Přesně stejnou formulaci vyhlásil na veřejnost V.Hála v dubnu 2005 k mé
osobě, kdy prohlásil, že zavřít ho je už nepochybně rozhodnut, jen hledá vhodný způsob jak mě
nenápadně do blázince dotransportovat. Zřejmě anonym stejného charakteru, dostal pokyny od šéfů
mlčící vědecké většiny lobovat za ně ve veřejném internetovém éteru, neb sami nemají pro časovou
zaneprázdněnost zaviněnou hrabáním peněz čas na správnou nezkaženou popularizaci …a ona jim
sklouzla do těch amatérských nechutností.
Anonym si je vědom, že v tomto obskurním „popularizačním programu soudobé vědy“ na české scéně
jsou i akademičtí pracovníci a vyzývá je, aby se stáhly do útrob absolutně mlčící většiny pod pohrůžkou
dopadu na jejich kariéru …a šli raději „popularizovat“ např. požadavky zvýšení financí ze státního
rozpočtu na jejich vlastní granty a platy.
Dokonce, ač to tak výhrůžně nevypadá, se akademický anonym zde „odvážil“ diktátorského výroku :
„…to je poslední možnost, jak varovat všechny záškodníky, přísné vědecké disciplíny“ . No, svobodo
projevu, máš se na co těšit. ( kde i ministerstvo informatiky takové spory řeší patem do autu ).

Anonyme, máš recht : Od zítra akademici zruší job v CERNech a LABech a na grantech a půjdou dělat
popularizaci vědy pro laickou veřejnost sami a líp.
Navrátil. 14.03.2006 v 18:17 h
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