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O dokumentu („TOP SECRET“) s označením DRAFT  June 1947 a názvem Relationships with 
Inhabitants of Celestial Bodies se v diplomové práci L. Zelinky píše na dvou místech, na  
s. 35, 36 a na s. 46, a to toto: 

s.35, 36: 
““Další závažný dokument je dopis dvou významných vědců, profesora Alberta Einsteina a Dr. 
R. Oppenheimera, prezidentu Trumanovi, z června 1947. Jeho nadpis zní: "Vztahy s obyvateli 
vesmírných těles", má šest stran a podepsán je pod ním jako příjemce Vannevar Bush, přední 
osobnost amerického vojenského výzkumu a vývoje a hlavní poradce prezidenta v těchto 
otázkách v té době. 
(s. 36) 
Jeho obsah je otevřenou analýzou možných vztahů s vesmírnou civilizací, v případě kontaktu. 
Zajímavé na něm je, že existenci inteligentních bytostí ve vesmíru bere za samozřejmou, stejně 
jako existenci UFO. Dokonce se v něm píše: "Přítomnost neidentifikovaných vesmírných lodí 
létajících v naší atmosféře (a možná zaujímajících oběžnou dráhu okolo naší planety) je nyní 
naší armádou přijímána."113 Autoři dopisu se zabývají povahou a principy vztahů s vyspělejší 
civilizací, otázkou práva, zejména mezinárodního, a role OSN, otázkami konfrontace a míru; 
rozebírají dopady úmyslu vyspělejší civilizaci usadit se na Zemi, či ji kolonizovat a také právní 
otázkou využívání vesmírných těles. Dále si kladou otázku "...zda přítomnost vesmírných lodí 
v naší atmosféře je přímým důsledkem testování našich jaderných zbraní?"114 Následuje 
nejzávažnější pasáž zabývající se hrozbou vyplývající z kombinace nukleárních zbraní a 
vesmírných dopravních prostředků, ať již pozemských či nepozemských. Oba vědci varují před 
umisťováním zbraní hromadného ničení do vesmíru a celkově militarizace vesmíru. Varují 
před chybnou identifikací radarového pozorování, které by mohlo spustit jaderný konflikt. 
Vědci dávají jaderné zbrojení a vlny výskytu UFO do souvislosti. Význam tohoto dokumentu 
tkví v tom, že realitu UFO pojímá s naprostou vážností a otevřeností.Situaci, v níž se svět v 
roce 1947 nacházel, považují za "extrémně nebezpečnou" a žádají, aby byly podniknuty kroky 
k vyřešení tohoto "velmi vážného problému".115 To je zásadní rozdíl oproti pozdějším 
oficiálním stanoviskům amerických vojenských autorit, které odmítaly dávat jevům UFO 
jakoukoli vážnost a zabývat se jimi. P. Harris považuje tento dopis za jeden ze základních 
kamenů exopolitiky. Říká, že "...po důkladném prozkoumání mohou lidé zjistit, že tito dva 
vědci se v roce 1947 zabývali stejnými problémy a tématy, kterými se zabýváme i dnes - věnují 
se politice a sociologickým dopadům mimozemské přítomnosti na Zemi, jež nyní nazýváme 
exopolitikou." ““ 
s. 49: 
““Vraťme se taktéž k dopisu Einsteina a Oppenheimera. I oni uvažují, zda "...přítomnost 
vesmírných lodí v naší atmosféře je přímým důsledkem testování našich jaderných zbraní."196 
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Varují před možnou chybnou identifikací neznámého létajícího objektu jako mezikontinentální 
rakety, která by mohla spustit světovou válku.197  Jak již bylo konstatováno, oba vědci dávají 
jaderné zbrojení a výskyt UFO do souvislosti. Jinými slovy, nebezpečí zde v jejich pojetí 
představují lidské jaderné zbraně, nikoliv UFO, ať již jsou čímkoliv.““ 
 

K diskusi s autory posudků diplomové práce L. Zelinky na LV. Akademickém fóru  
nedošlo. Autoři posudků se pro zaneprázdněnost nemohli LV. Akademického fóra zúčastnit. 
V diskusi se mohlo ukázalo, do jaké míry je namístě téma UFO a exopolitiku považovat za 
vědecký obor, v němž se údaje nejen uvádějí, ale také dokazují. Ukázalo by se to v diskusi o 
těchto formulacích na s. 36: 

(a) [...] existenci inteligentních bytostí bere za samozřejmou, stejně jako existenci UFO. 
Dokonce se v něm píše: "Přítomnost neidentifikovaných vesmírných lodí létajících v naší 
atmosféře (a možná zaujímajících oběžnou dráhu okolo naší planety) je nyní naší armádou 
přijímána."113 [...],  
(b) „Dále si kladou otázku „... zda přítomnost vesmírných lodí v naší atmosféře je přímým 
důsledkem testování našich jaderných zbraní?“[...],  
(c) Vědci dávají jaderné zbrojení a vlny výskytu UFO do souvislosti. 
(d) s. 49: Vraťme se taktéž k dopisu Einsteina a Oppenheimera. I oni uvažují, zda 
 „... přítomnost vesmírných lodí v naší atmosféře je přímým důsledkem testování našich 
jaderných zbraní.“ 

Uvedená místa mohou vést k představě, že v politologii se považuje za důkaz správnosti 
tvrzení i jen to, že to řekl někdo jiný nebo že si to někdo jiný myslí.  

Jak v samotné diplomové práci, tak v posudcích zůstávají bez jakékoli zmínky četné 
údaje, na internetu snadno dosažitelné, označující předmětný dokument nejen za nevěrohodný, 
ale dokonce za hoax (žádný z údajů však hoax neprokazuje, stejně jako není prokázán opak). 
Ponechání stranou těchto zpráv lze považovat za doklad jednostranného nekritického přístupu 
autora-studenta, kterého je třeba při diplomové práci potřebně usměrnit a jeho vadný postup 
korigovat. S tím souvisí, že operovat autoritou Roberta Oppenheimera a Alberta Einsteina 
v jiném než jimi zamýšleném a projevovaném duchu nemělo zůstat bez reakce a požadavku 
nápravy..   

Na místa zasluhující diskusi se poukazuje v prezentaci „K politologické interpretaci 
Relationships with Inhabitants of Celestial Bodies“ (Z-9) třemi otazníky v závorce. Na AF-LV 
nebyla tato prezentace pro nepřítomnost autorů posudků uvedena. Stane se tak na AF-LVI 
20.11.2014. 

 


