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Astronomie a koncepty vědeckého myšlení

co je to astronomie?
co je to vesmír?

 koncept vědecké verifikace
 koncept vědecké falzifikace
 struktura vědeckých revolucí



K čemu je astronomie dobrá?

Sunset panorama at La Silla / Image credits: ESO/B. Tafreshi



K čemu je astronomie dobrá?

Sunset panorama at La Silla / Image credits: ESO/B. Tafreshi

 hodnota intelektuálního úsilí? / problém základního výzkumu
 pozitivní (ekonomické) externality při produkci / spotřebě?
 multiplikace?
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 čas je neprostorové lineární kontinuum, v němž se události stávají ve zjevně nevratném pořadí; 
 … měří vzdálenost mezi událostmi na časové souřadnici časoprostoru; 
 … je fyzikální veličina, která vyjadřuje dobu trvání děje; 
 … je rozměrem, v němž události procházejí od minulosti přes přítomnost až k budoucnosti, a je vyjádřením trvání události; …
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… hvězdné nebe nad námi / … zatažené nebe nad námi

 čas je neprostorové lineární kontinuum, v němž se události stávají ve zjevně nevratném pořadí; 
 … měří vzdálenost mezi událostmi na časové souřadnici časoprostoru; 
 … je fyzikální veličina, která vyjadřuje dobu trvání děje; 
 … je rozměrem, v němž události procházejí od minulosti přes přítomnost až k budoucnosti, a je vyjádřením trvání události; …

Salvador Dalí: The Persistence of Memory (1931)

… ale: dilatace času (zpomalení hodin):

𝛥𝑡 =
𝛥𝑡′

1 −
𝑣2

𝑐2

𝛥𝑡 … časový interval v klidové soustavě,
𝛥𝑡′ … časový interval v pohybující se soustavě vzhledem ke 
klidové soustavě,
𝑣 … rychlost pohybující se soustavy ,
c … rychlost světla

Albert Einstein, STR, 1905



Wall Street. Image credit: pixybay

Nejsme středem vesmíru!

Paganelli, Maria Pia. We Are Not the Center of the Universe: The Role of Astronomy in the Moral Defense of Commerce in Adam Smith. 
History of Political Economy. 2017; 49 (3): 451–468.



Preastronomie

 obloha jako komunikační kanál s bohy; mytologie – nic víc!
 obloha jako součást každodenního života a přírody => kalendáře



Thales of Miletus / Image credit: grahamwealth.com

Přirozené příčiny jevů

Thalés z Milétu (ca 620 až ca 546 přn. n. l.)
 předpoklad existence pralátky: voda



Bust of Aristotle. Marble, Roman copy after a Greek bronze original by Lysippos from 330 BC; the alabaster mantle is a modern addition / Image credits: Ludovisi Collection, G. Dall'Orto

Aristotelská kosmologie

Aristoteles (384 až 322 př. n. l.)
 sublunární sféra: živly oheň, voda, vzduch, země
 supralunární sféra: síla andělů
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The scheme of the division of spheres / Petrus Apianus; Gemma Frisius (1539) Petri Apiani cosmographia, per Gemmam Phrysium, apud Louanienses medicum ac mathematicum insignem, restituta: additis de adem re ipsius Gemmae Phry
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Almagest, image credit: www.manhattanrarebooks.com

Aristotelská kosmologie

Aristoteles (384 až 322 př. n. l.)
 sublunární sféra: živly oheň, voda, vzduch, země
 supralunární sféra: síla andělů

 základ pro geocentrický systém (Klaudios Ptolemaios)
 Almagest (ca 140)



Středověká kosmologie vs. teologie

 astronomie jako nástroj pro měření času
 kosmologie a teologie

Planetary configuration for 18 March 816. Positions believed to be based on computation for the Sun and Moon and observations for the other five planets. (S. C. Mccluskey, Astronomies and Cultures in Early Medieval Europe, p. 141); Leiden, Universiteitsbibliotheek, ms Voss. lat. Q79, fol. 93v



Středověká kosmologie vs. teologie

 Quod supra nos, nihil ad no: není nám nic po tom, co je nad námi
 zkoumání nebeských jevů je ztráta času a přináší pouze zbytečné a nadbytečné poznatky (přisuzováno Sokratovskému sebepoznání)
 hříšná zvědavost => probouzí pýchu
 proti tomu blaženým je ten, který tyto věci nezná, ale zná Boha (Aurelius Augustinus)

Planetary configuration for 18 March 816. Positions believed to be based on computation for the Sun and Moon and observations for the other five planets. (S. C. Mccluskey, Astronomies and Cultures in Early Medieval Europe, p. 141); Leiden, Universiteitsbibliotheek, ms Voss. lat. Q79, fol. 93v



Scholastika

 vznik univerzit -> disputace: může-li všemohoucí Bůh stvořit takový kámen, který sám nemůže uzvednout, není tedy všemohoucí; kolik 
andělů lze umístit na špičku jehly; vznik nominalismu (obvykle Františkáni): význam pozorování a experimentálního poznávání; kontrast 
s realismem

 Anselma z Canterbury (1033 - 1109): Existenci Boha nelze vědecky dokázat.

Liber ethicorum des Henricus de Alemannia, single sheet. Scena: Henricus de Alemannia con i suoi studenti, Laurentius a Voltolina pinxit, source: The Yorck Project (2002) 



Scholastika

 Tomáš Akvinský (1225 - 1274): „Věda” má své místo, nad ní však stojí teologie (nesoulad s Františkány, vměšování víry do vědy 
odmítali); tvorba metodiky logického uvažování (logika je upřednostňována před dogmaty).

 William Ockham (1290 - 1349):  (1) Tělesa uvedená do pohybu nepotřebují nadále ničeho a nikoho, aby je postrkoval, nýbrž pohybují 
se sama, a to plynule, až se vyskytne nová příčina ke změně jejich pohybu. (2) Je zbytečné dělat něco s větším počtem, co může být 
uděláno s menším.

Liber ethicorum des Henricus de Alemannia, single sheet. Scena: Henricus de Alemannia con i suoi studenti, Laurentius a Voltolina pinxit, source: The Yorck Project (2002) 
The geocentric model as described by Dante Alighieri, 1300



Renesance: revival antiky

 1453: pád Konstantinopole

 Turci a Řekové utíkající do Evropy přinesli znalost řečtiny => možnost studia originálů antických spisů
 návrat k antickému vědění (mnoho středověkých poznatků bylo zapomenuto či zavrženo)
 návrat k Platónské filosofii: matematika

Siege of Constantinople, Chronique de Charles VII by Jean Chartier / Bibliothèque nationale de France Manuscript Français 2691 folio CCXLVI



Mikuláš Koperník (1473-1543)

kanovník warmijské kapituly

Jan Matejko's Astronomer Copernicus, or Conversations with God, painted in 1873. In the background is Frombork Cathedral



Mikuláš Koperník (1473-1543)

1543: De Revolutionibus Orbium Coelestium (O obězích sfér nebeských)

Nicolas Copernic, Nicolai Copernici Torinensis De revolutionibus orbium coelestium, libri IV, Nuremberg, Iohannes Petreius, 1543 (R. 69C, Université de Liège)



Nicolas Copernic, Nicolai Copernici Torinensis De revolutionibus orbium coelestium, libri IV, Nuremberg, Iohannes Petreius, 1543 (R. 69C, Université de Liège)
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Antropocentrismus vs. geocentrismus

proměna (společenského) paradigmatu: změna perspektivy (sebe)chápání člověka jako součásti vesmíru



Geocentrismus jako důkaz antropocentrismu

Nikolaus von Schönberg (1472-1537) 
 úvaha o implementaci heliocentrismu do Aristotelské tradice (1536)

Nicolas Copernic, Nicolai Copernici Torinensis De revolutionibus orbium coelestium, libri IV, Nuremberg, Iohannes Petreius, 1543 (R. 69C, Université de Liège)



The trial of Giordano Bruno by the Roman Inquisition. Bronze relief by Ettore Ferrari (1845-1929), Campo de' Fiori, Rome

Vesmír je mnohem větší, než se předpokládalo

otázka mnohosti světů



Bertrand de Fontenell: Conversation on the Plurality of Worlds (1686)

„Honestly,“ said the Marquise, “this is a calumny you’ve invented against mankind. We should never have accepted Copernicus’s 
system then, because it is so humiliating.“ (p. 17)
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Galileo Galilei (1564-1642)

 1609: první doložené teleskopické pozorování oblohy – Siderus Nuncius (1610)
 Jupiter: čtyři měsíce / Simon Marius?
 Měsíc: měsíční krajina
 Mléčná dráha: nejedná se o mrak

Galileo's "cannocchiali" telescopes at the Museo Galileo, Florence / Museo Galileo, Firenze, Sailko



Johannes Kepler (1571-1630)

 matematické zpracování Tychonových záznamů (měření pozice planety Mars)

 Platónská matematizace popisu přírody / oprava Koperníkova modelu
 1609: Astronomia nova: 1. a 2. zákon
 1618: Harmonies mundi: 3. zákon

Diagram of the geocentric trajectory of Mars through several periods of apparent retrograde motion (Kepler, Astronomia nova, Chapter 1, 1609)



René Descartes (1596-1650)

 částečné zavržení antické vzdělanosti
 postuláty novověké vědy

 spoléhá pouze na konkrétní a skutečné důkazy
 přerod povahy vesmíru z organismu na mechanický nástroj (mnohdy značně obskurní) 

Title page of Renati Des-Cartes Principia philosophiae. Amstelodami : Apud Ludovicum Elzevirium, MDCXLIV [1644] Descartes was arguably the most influential natural philosopher of the Scientific Revolution. His work was central to the mechanical turn in science in which contact forces 
replaced Aristotelian causes as the basis for explanation. Credit: Science History Institute



Isaac Newton (1643-1727)

 Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica - 1684 (1. díl),  1713 (2. díl), 1726 (3. díl)
 1. zákon: setrvačnosti; 2. zákon: síly; 3. zákon: akce a reakce
 mystik vycházející z Platóna
 problém: gravitace nemá mechanické vysvětlení => je okultní silou?

Newton's own copy of his Principia, with hand-written corrections for the second edition, in the Wren Library at Trinity College, Cambridge



The Best Of / 17. a 18. století

 1632: G. Galileo: důkaz o pravdivosti heliocentrického modelu
 1672: G. D. Cassini a J. Richer: paralaxa Slunce: cca 140 mil. km
 1676: O. Ch. Rømer: stanovena rychlost světla (pozorování měsíců Jupiteru)
 1717: E. Halley: hvězdy mají vlastní pohyb a nejsou tedy stálicemi
 1771: Ch. Messier: publikace katalogu mlhovin
 1781: W. Herschel: objev planety Uran
 1782: J. Goodricke: popis proměnnosti Algolu, správná interpretace zákrytů

Caroline Herschel and Her Brother William Observes on 
March 13, 1781, the Night William Discovered Uranus



The Best Of / 19. století

 1801: G. Piazzi: objev planetky Ceres
 1837: F. Bessell: Změření vzdálenosti hvězdy 61 Cygni
 1842: Ch. Doppler: Publikace Dopplerova zákonu (v Praze)
 1846: J. Galle: objev planety Neptun (podle výpočtu U. Verriera)
 1859: G. R. Kirchhoff a R. Bunsen: metoda spektrální analýzy
 1868: P. Jansen: objev helia na Slunci (vznik astrofyziky)

Gustav Robert Kirchhoff and Robert Wilhelm Eberhard 
Bunsen. University of Pennsylvania



The Best Of / 20. století

 1905: A. Einstein: Speciální teorie relativity
 1911, 1913: E. Hertzsprung a H. N. Russel: H-R diagram
 1913: V. F. Hess: objev kosmického záření
 1915: A. Einstein: Obecná teorie relativity
 1919: A. Eddington: potvrzení teorie relativity
 1929: E. Hubble: Hubbleův zákon
 1930: C. Tombaugh: objev planety Pluto
 1937: G. Reber: konstrukce prvního redioteleskopu
 1948: G. Gamow: teorie Velkého třesku
 1959: R. Giacconi: první RTG teleskop
 1962: R. Giacconi: první RTG zdroj mimo Sluneční soustav: Scorpius X-1
 1965: A. A. Penzias a R. W. Wilson: objev reliktního záření
 1968: J. Wheeler: pojem černé díry
 1973: Start SkyLabu (zánik 1979)
 1981: A. Guth: teorie modelu inflačního vesmíru
 1990: start Hubbleova kosmického teleskopu
 1995: objev první planety mimo Sluneční soustavu

Hubble Space Telescope. Image credit: NASA



Současnost

Astronomers and engineers hard at work in the VLT control room. Credit: L. Honnorat/ESO



Tohle jsme my

Bright 'Evening Star' Seen from Mars is Earth / Image credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS/TAMU
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