
Z6A_PL02    Vývoj znalostí… OSOBNOSTI 
 

TYCHO BRAHE 

 astronom, astrolog a alchymista 

 pocházel ze starého šlechtického, narodil se v roce 1546 na zámku 

Knudstrup v _______________________ (dnes už Švédsko) 

 od roku 1599 působil jako dvorní astrolog na dvoře 

_______________________ 

 zemřel roku 1601, je pohřben v kostele Panny Marie před Týnem u (na) 

_____________________________________  

GALILEO GALILEI 

 legendární věta, kterou údajně řekl po té, co odvolal své učení, zní 

„Eppur si muove!“, v češtině 

_______________________________________________ 

 jedná se samozřejmě o výmysl, protože by to znamenalo jistou 

__________________  

 přesto, že byl hluboce věřící katolík, měl ___________ nemanželské 

děti 

STEPHEN WILLIAM HAWKING 

 1942-2018, byl britský teoretický fyzik a jeden z nejuznávanějších 

vědců současnosti 

 od mládí trpěl amyotrofickou laterální sklerózou, nemocí napadající 

_____________________________ a vede k postupnému ochrnutí 

celého těl 

 od roku 1968 se pohyboval jen ________________________________ 

 od roku 1985 komunikoval s okolím jen pomocí __________________ 

 v roce 2010 vydal (tenkou) knihu ______________________________, 

kde shrnul své složité výpočty a teorie tak, aby byly přístupné široké 

veřejnosti 

 

 

 

 

 



ERICH VON DÄNIKEN 

 je velmi známý spisovatel a záhadolog, narodil se v roce 1935 ve 

__________________________ 

 základem jeho teorií je, že v minulosti Zemi navštívili 

_______________________________  a ovlivnili historii lidstva 

 jeho první a nejznámější kniha má zvláštní název 

 Vzpomínky ______________________________  

 několikrát byl odsouzen za daňové úniky a _________________  

RNDr. JIŘÍ GRYGAR 

 v současné době asi nejznámější český astronom, _________________ 

a popularizátor vědy 

 narodil se v roce 1936 v Německu (dnes Polsko) 

 je členem Českého klubu skeptiků - _________________, udělující 

„ceny“ za vědecky nepodložené myšlenky a teorie, cena se jmenuje 

_________________________________ 

 populárním u veřejnosti se stal převážně televizním pořadem (1981-

1991) s názvem Okna ___________________________  
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