
Emisní mlhovina RosetaVýuka astronomie na základních a středních
školách, její současný stav a perspektiva



Základní školy

• 1. - 3. ročník - Prvouka - kalendář, roční období

• 4. - 5. ročník - Přírodověda - Země, Měsíc, Slunce, sluneční soustava

• 6. ročník - Zeměpis - Planeta Země

- Přírodopis - Země a život

• 8. ročník - Přírodopis - Člověk

• 9. ročník - Přírodopis - Země - naše planeta

- Fyzika - Vesmír

Složení sluneční soustavy, gravitační pole Slunce, komety,

charakteristiky Slunce, planet

Slunce jako hvězda, hvězdy jako vesmírná tělesa, vysílající

záření

Základní představy o struktuře vesmíru a jeho vývoji



Učebnice

Kolářová, R., aj.: Fyzika pro 9. ročník základní školy. Prometheus, Praha
2000.
nejvíce používaná učebnice - 60 %, výkladový text astronomického celku je
stručný, přesný, zpracovali Bohuněk - Wolf.

Macháček, M.: Fyzika pro základní školy a víceletá gymnázia, 9. ročník.
Prometheus, Praha 2000.
- 25 % používání
Země a její okolí
Planety, hvězdy, galaxie
Nápadité, místy nepřesné vyjadřování.
- hvězdy = stálice, všechny hvězdy však mění jasnost, polohu, stálice?
- souhvězdími jsou Velký a Malý vůz?
- v roce 1618 Kepler přišel na to, po jakých drahách se planety pohybují?

Jáchim, F., Tesař, J.: Fyzika pro 9. ročník základní školy. SPN, Praha 2000.
poutavá učebnice - 15 % používání, zastoupení astronomie je značné



Učebnice

Rauner, K., aj.: Fyzika 7. Učebnice pro základní školy a víceletá
gymnázia. Fraus, Plzeň 2005.

Rauner, K., aj.: Fyzika 9. Učebnice pro základní školy a víceletá

gymnázia. Fraus, Plzeň 2007.

Zajímavé učebnice, s množstvím názorných nápaditých obrázků a

značným zastoupením astronomie



Střední školy - gymnázia

Gravitační pole

- Pohyby těles v gravitačním radiálním poli, Keplerovy zákony

Astrofyzika

- Hvězdy, galaxie a jejich soustavy, kosmická fyzikální pole

- Zdroje energie ve hvězdách, vývoj hvězd

- Stavba a vývoj vesmíru

Rozšiřující a doplňující učivo

- Zářivé výkony a povrchové teploty

- Černé díry, neutronové hvězdy, kvasary, Hubbleův zákon



Učebnice

Macháček, M.: Fyzika pro gymnázia - Astrofyzika. Prometheus, Praha
2004.

První vydání učebnice z roku 1998 bylo podrobeno analýze kladů a

záporů v [1]. Přepracované vydání [2] učebnice vyšlo v předloňském roce

2004 a bylo recenzováno v [3].

Na základě kritiky byla nově zpracována témata Výklad vzniku

čárových spekter hvězd, Pogsonova rovnice. Jejich výklad je nyní

odpovídající a srozumitelnější, učitel je může použít ve výuce.

V přepracované učebnici nedošlo ke změnám ve stylu výkladu, text se

stále vyznačuje na řadě míst nepečlivými formulacemi s pouze přibližným

vymezováním pojmů. Vezměme význam slova několik na různých

místech učebnice.



Na str. 12, ř. 12…,,Okolo většiny planet obíhá jeden nebo několik

měsíců.“ U Jupitera či Saturna je v současnosti počet uváděných měsíců

přibližně 50, tedy v tomto případě je několik 50.

Velmi neurčité je tvrzení druhé části věty o počtu hvězd na str. 82, ř. –

12 ,,Měřením paralaxy můžeme tedy určovat pouze vzdálenosti hvězd

bližších než 100 pc a takových hvězd je několik stovek.“ Katalog

Hipparcos uvádí s přesností 10% do vzdálenosti 100 pc paralaxy

22 952 hvězd! Zde autor pod slovem několik rozumí 230.

V textu na str. 99, ř. – 3…,,Hubble zjistil, že známá mlhovina

v Andromedě je od nás vzdálena několik stovek kiloparseků.“ Zde je

několik rovno zaokrouhleně osmi, vzdálenost M 31 od nás je udávána

relativně přesně s přesností 5 %, podle [ 4 ] (772 ± 44) kpc.



Jakou si má žák vytvořit představu na základě uvedených příkladů o

neurčité číslovce několik, je to 8 – 50 - 230? Podle slovníku spisovné

češtiny AV [ 5 ] neurčitá číslovka několik označuje nevelký neurčitý

počet, nejblíže z porovnávaných příkladů je číslovka osm. Vzdálenost je

v případě galaxie M 31 stanovena relativně přesně - určitě, proto použití

číslovky několik ztrácí smysl.

Takto lze provést analýzu významu i dalších slov v textu učebnice,

např. velký, nesmírně velký, malý, vysoký atd. Význam slov tohoto

typu ve výkladovém textu učebnice kolísá, není jednoznačný, což je

v učebnicích nepřípustné. Jaký je správný význam výše rozebíraných

slov, zeptá se přemýšlivý žák vedený autorem v úvodu učebnice

astrofyziky [2] ke kritickému přístupu k informacím.

Soudím, že uvedené příklady by vzbudily na tváři dnes zmiňované

jubilantky, Dr. M. Chytilové, odpovědné recenzentky, nepochybně úsměv.



Pro středoškolské učebnice astrofyziky je typické rychlé zařazování nových

poznatků, na rozdíl od učebnic fyziky, které se opírají z velké části o výsledky

klasické fyziky (17. – 19.) století. Astrofyzika je chápána ve výuce dnes jako

věda, která popisuje a objasňuje především současné poznatky o fyzikálních

a chemických vlastnostech kosmických těles a jejich stavbě. Jedním

z důvodů této okolnosti je, že s astrofyzikálními informacemi se žáci velmi často

setkávají v moderních informačních médiích. Již méně čtou fyzikální

respektive přírodovědné časopisy, pouze desetina žáků! Tempo pronikání nových

astrofyzikálních poznatků do obsahu učebnic je v současné době v zahraničních

učebnicích přibližně 5 roků.

Ale pozor na informační média!



Rotace Země od západu k východu x

virtuální realita - umělecký záměr ČT 1



Proč má být problematika hvězd ústředním tématem výuky?

Twinkle, twinkle, little stars,

how I wonder what you are...

Jane Taylor 1806

- ve hvězdách probíhá základních chemická evoluce hmoty ve vesmíru,

tak vznikly těžší prvky, ze kterých je složena Země, vzduch i lidské tělo

- hvězdy (Slunce) jsou zdrojem energie pro lidstvo

- hvězdy umožňují studium hmoty v extrémních podmínkách, za vysokých

respektive nízkých hustot, teplot, tlaků....

- obecné principy stavby hvězd jsou dobře známy, ale stále ještě hvězdy

poskytují mnoho námětů pro výzkum (problém jejich vzniku, neutrin,

konvekce, hvězdný vítr atd...)



Perspektiva výuky astronomie

- východisko - kritické posouzení současného stavu, učebnice, časová

dotace, její pokles na polovinu, nemožnost používání účinných metod

problémových úloh, diskusí, praktických aplikací.

- vhodné učební materiály na síti, jejich tvorba a využívání, umožnění

oslovení většího počtu studentů. Práci žáků na internetu je třeba

promyšleně spojit s rozvíjením aktivních činností (proměřováním

polohy objektů na snímcích, jejich úhlových velikostí či posuvů

spektrálních čar). Příkladně určování vzdáleností galaxií

prostřednictvím Hubbleova zákona viz příspěvek [ 6 ].

- jednorázové seance na ulicích, radnicích nemohou plně nahradit

systematickou pravidelnou činnost ve škole.



• V [ 7 ] se uvádí charakterizace vzdělávací oblasti Člověk a příroda:
,,Gymnaziální přírodovědné vzdělávání musí vytvářet prostředí pro
svobodnou diskusi o problémech i pro ověřování objektivity a
pravdivosti získaných nebo předložených přírodovědných informací.“
Možnost upřesňování nových astronomických poznatků, odstraňování
nevěrohodných informací.

• Pojetí vzdělávání v [7 ] oprávněně předpokládá vybavení studentů
,,klíčovými kompetencemi a všeobecným rozhledem na úrovni
středoškolsky vzdělaného člověka.“ Většina žáků nepůjde studovat
astro (fyziku), bude vycházet ze znalostí, které získali v gymnaziální
výuce.

• Podle [ 7 ] je třeba studenty vést ,,k využívání prostředků moderních
technologií v průběhu přírodovědné poznávací činnosti.“ Příkladně lze
využít snímků oblohy v různých vlnových délkách k výkladu vyzařování

kosmických těles odlišných typů.



• V RVP (ŠVP) v celku Člověk a příroda vedle fyziky je zastoupena
biologie, chemie, zeměpis, matematika

• astronomie - biologie

skleníkový jev – biosféra člověka
vznik Země – vznik a vývoj života na ní

Slunce, jeho vliv na život na Zemi – korelace sluneční skvrny – letokruhy

stromů, prověřování hypotézy,zda tloušťka přírůstku letokruhů roste či klesá

v závislosti na počtu slunečních skvrn v roce, žáci porovnávají počet slunečních

skvrn s tloušťkou letokruhu daného vzorku stromu.



• astronomie – zeměpis

Země, sluneční soustava, Galaxie – naše místo ve vesmíru,

určování denní doby z polohy a délky stínu tyče



• astronomie - fyzika

Slunce, jeho aktivita, vliv na civilizaci, výpočet uvolněné energie při

erupci ze změřené křivky intenzity vyzařování



• astronomie - fyzika

Ze zjištěné výšky výstupu h mají žáci určit rychlost v
vyvrhování materiálu sopky, poloměr měsíce Io
R =1 821 km, levý dolní roh odpovídá středu měsíce,

typické hodnoty h ≈ 300 km, v ≈ 1 km.s-1

g m.s-2



• astronomie – fyzika

sopka Tvashtar



• astronomie - fyzika
atmosféry kosmických těles

Porovnání hodnot únikové a střední
kvadratické rychlosti
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• astronomie – chemie – fyzika
Chemické prvky, periodická soustava, vznik jednotlivých prvků ve

vesmíru, ve hvězdách, kvalitativní spektrální analýza

život na jiných planetách – bílkoviny, aminokyseliny



• astronomie - matematika

Pro pozorovatelnou vzdálenost na sférickém tělese platí přibližný
vztah (výpočet pomocí Pythagorovy věty, kde R je poloměr
tělesa a h výška, z které provádíme pozorování. Všechny hodnoty jsou
v km. Do naší úvahy nezahrnujeme vliv refrakce na kosmických

tělesech s atmosférou, která přímou pozorovatelnost zvětšuje.

Předpokládáme pozorování na vodorovném povrchu u všech

kosmických těles.

Při výšce očí pozorovatele

h = 1,7 m je

D = 4,7 km na Zemi,

D = 3,4 km na Marsu,

D = 2,4 km na Měsíci.

RhD 2



Anténou o jaké výšce musí být vybaveni kosmonauti na Měsíci, aby
byli ve stálém spojení s měsíčním vozidlem, jestliže se mají vzdálit od

přistávacího modulu až na vzdálenost 8 km?

Výpočtem obdrží = 18 m.
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• astronomie - výpočetní technika

Hubbleův zákon - určování vzdáleností ve vesmíru

http://astronomy.swin.edu.au/~elenc/Calculators/redshift.php



Astronomická pozorování - systematická či
příležitostná

• K prvním patří pozorování fází Měsíce, pohybu Slunce po

obloze, určování času z polohy a velikosti stínu tyče.

• K příležitostným patří pozorování zatmění Slunce, Měsíce, komet,
přechod Venuše přes sluneční disk, sluneční skvrny. Při
nepříznivém počasí lze využít přímých přenosů na internetu z jiných
míst na Zemi.

Právě nyní můžeme pozorovat

pouhým okem planetu Uran v souhvězdí

Vodnáře. V maximu jasnosti v září

dosahuje jeho hvězdná velikost 5,7 mag.

Jen na okraj připomínám, že většina

učebnic uvádí počet pouhým okem

pozorovatelných planet pouze pět.





Přechod Venuše přes sluneční disk,
stanovení astronomické jednotky



Fáze Měsíce



Slunce v různých spektrálních oborech



Snímky oblohy v různých spektrálních oborech



Vševlnový charakter astrofyzikálních pozorování



• záření teplota K charakteristické objekty

• gama T > 10 8 akreční disky, jádro Galaxie, srážky

kompaktních objektů, zbytky supernov

• rentgenové (10 6 - 10 8 ) akreční disky, neutronové hvězdy,

zbytky supernov, horká mračna plynů

• ultrafialové (10 4 - 10 6 ) zbytky supernov, horké hvězdy, kvasary

• optické (10 3 - 10 4 ) hvězdy, Slunce, planety, galaxie, reflexní a

emisní mlhoviny

• infračervené (10 - 10 3 ) červení obři a trpaslíci, hvězdy T Tauri,

planety, komety, mezihvězdný prach, jádro

Galaxie

• rádiové T < 10 K mračna mezihvězdného vodíku H I, oblasti v

blízkosti neutronových hvězd a bílých

trpaslíků, reliktní záření, Slunce





Závěr

Úspěšnou perspektivu výuky astronomie lze ovlivnit

• prostřednictvím budoucích učitelů, jejich přípravou na vysoké
škole – předmět astronomie a astrofyzika, na učitelích fyziky
bude především záviset úspěšnost výuky

• vypracováním ŠVP s promyšleným využitím koordinace
astronomie s jinými vědami, zpracování vhodných námětů

• tvorba nových učebnic, při sledování trendů v zahraniční,
učebnic a zkušenosti s nimi, vývoje didaktiky astronomie
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