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Proč a jak využívat astronomické poznatky ve výuce 

• Historicky měla astronomie VŽDY základní místo ve vzdělávání 
• Dnešní pohled je kombinací veřejně dostupných informací a školní výuky 



Nové vzdělávací možnosti hvězdáren  
a přeshraniční spolupráce 

 Hvězdárna Valašské Meziříčí, 23. – 24. 5. 2014 

Komety a meteory 
možnosti využití pozorování ve výuce  

Proč a jak využívat astronomické poznatky ve výuce 

• Praktické důsledky astronomie (přímé)  
• Čas a jeho měření, kalendář 
• Orientace, souřadnice, navigace 
• Vlivy prostředí (záření, gravitace, dopady těles) 
• Filozofie 
• Náboženství 
 

• Nepřímé důsledky  
• Přírodní vědy (matematika, fyzika, chemie, biologie, geologie) 
• Technologie (optika, výpočetní technika, robotika) 
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Proč a jak využívat astronomické poznatky ve výuce 

• Podpora experimentování ve školní třídě  
• Pozorování na vlastní oči 
• Získání a zpracování dat 
• Interpretace dat   

(včetně odchylek a chyb měření) 
 

• Modelování a srovnávání 
• Planetologie 
• Vývoj hvězd 
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Proč a jak využívat astronomické poznatky ve výuce 

• Motivace učitelů  
• Přizpůsobit pojmy úrovni žáků a studentů 
• Výklad, přednáška, samostudium  vs. praktické příklady (pozorování) 
 
 

• Znalosti žáků a studentů  
• Příčina ročních období 
• Fáze Měsíce 
• Orientace na obloze 
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Pozorování komet a meteorů 

• Komety  
• Pozice 
• Jasnost  
• Tvar komy 
• Tvar chvostu 
 
 

• Meteory  
• Počet spatřených meteorů 
• Zákresy drah 
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Pozorování meteorů 

• Vizuální 
• Počet spatřených  

meteorů 
• Zákresy drah 
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Pozorování meteorů 

• Vizuální 
• Počet spatřených meteorů 
• Zákresy drah 

 
• Teleskopické 
• Fotografické 
• Radiové 
• Video 

 



Jak to je v praxi? 

OUTBURST   
SPE  20130909  
 
 
GROUNDMAP  Q0  ORBITS 
 

53 cameras 

1145 single meteors 

229 orbits (Q0) overall 

125 SPEds orbits (Q0) 
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Jak to je v praxi? 
OUTBURST   
SPE  20130909  
 
GROUNDMAP  Q0  ORBITS 
 

73 orbits 
32 non-eliptic orbits (43,84%) 
DD = 0.202 
a = 45.827 AU 
q = 0.719 +- 0.039 AU 
e = 0.984 +- 0.122 
w = 245.304 +- 6.807 deg 
W = 167.217 +- 0.040 deg 
i = 138.696 +- 2.827 deg 
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Jak to je v praxi?            OUTBURST SPE  20130909 
Plzeň                                                 Maruška 
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Pozorování komet 

• Vizuální 
• Pozice 
• Jasnost  
• Tvar komy 
• Tvar chvostu 
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Pozorování komet 

• Vizuální 
• Pozice 
• Jasnost  
• Tvar komy 
• Tvar chvostu 

 
• CCD pozorování (technické nároky) 
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Pozorování komet 

• Vizuální 
• Astrometrie 
• Vizuální fotometrie 
• DSLR fotometrie 
• CCD fotometrie 
• Měření afrho parametru 
• Zachycování outburstů 
• Rotace jádra 

 



Děkuji Vám za pozornost, 

…a prosím, pozorujte! 

podporujte a rozvíjejte talent(y)… 
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Společnost pro meziplanetární hmotu, o. s.                                                                            www.kommet.cz 

Připraveno ve spolupráci Jakubem Černým a Jakubem Koukalem, kterým děkuji za poskytnutí podkladů. 




