.

HYPOTÉZY VYVRÁCENÉ
Z KOŘENŮ

1. Vyvrácená hypotéza
Byzantský mnich a zeměpisec Kosmas Indikopleustes, který žil v 6. stol.n.l. v Alexandrii, považoval Zemi
za plochou čtverhrannou desku, ohraničenou na severu
vysokou horou, kolem níž se otáčí Měsíc, hvězdy i Slunce. Zmizí‑li Slunce za horou, je noc. V létě, když Slunce stoupá výše, jsou pak noci kratší proto, že s výškou
ztrácí hora na svém objemu.

Pro zájemce o problematiku uvádíme odkaz na zajímavé stránky – je možné, že vlastně teorie o „placatosti“ Země nebyla výplodem úplně seriozních badatelů...
[Informace dostupné z:
http://druidova.mysteria.cz/UKAZY_VE_VESMIRU/ZEME_
PLACATA.htm; http://en.wikipedia.org/wiki/Flat_Earth.]

2. Vyvrácená hypotéza
Komukoli, kdo se zastaví a pohlédne na oblohu, je
jasné, že Země stojí na místě, zatímco všechno na obloze ubíhá kolem ní každý den. Planety obíhají po kruhových drahách okolo Země. Za planety bylo považováno
7 nebeských těles viditelných pouhým okem a uspořádaných za sebou od středu, kterým je Země: Měsíc,
Merkur, Venuše, Slunce, Mars, Jupiter, Saturn. Řecký matematik a astronom Aristarchos ze Samu však usoudil, že
pohyb Země kolem obrovského Slunce dává větší smysl, než kdyby to bylo obráceně.
[Informace dostupné z: http://vesmir.byl.cz/Geo.html.]
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3. Vyvrácená hypotéza
Starověký astronom Klaudios Ptolemaios vyslovil
názor, že Země je středem vesmíru a všechna nebeská tělesa krouží kolem ní. Starověcí učenci už věděli, že
Země je kulatá. Podle jejich úvah se nad Zemí nachází
řada soustředných sfér, které kolem Země rotují a unášejí hvězdy a planety.

(Informace dostupné : http://cs.wikipedia.org/wiki/
Geocentrismus http://cs.wikipedia.org/wiki/Historie_hypot%C3%A9z_vzniku_a_v%C3%BDvoje_slune%C4%8Dn%C3%AD_soustavy .)

4. Vyvrácená hypotéza
Giordano Bruno byl italský astronom, spisovatel
a básník 16. století. Vznesl zásadní námitky proti názoru, že Slunce je středem vesmíru. Slunce považoval za
jednu z nespočetných hvězd. Dnes již dobře víme, že
Slunce je hvězda nejbližší Zemi, jejíž povrch zásobuje teplem a světlem. Celá sluneční soustava je součástí
galaxie složené z miliard dalších hvězd.

5. Vyvrácená hypotéza
Před 50 lety nutili někteří rodiče děti jíst špenát,
protože se domnívali, že po něm celkově zesílí. Špenát
byl velmi dlouho považován za vynikající zdroj železa.
Zázračné účinky špenátu se dostaly i do kreslených filmů o Pepkovi námořníkovi, který, když byl u konce svých
sil, spolykal celou plechovku špenátu, aby svým svalům
dodal neskutečnou sílu. Přitom při rozboru chemického
složení listů špenátu a obsahu železa v něm došlo k fatální matematické chybě. Desetinná čárka na nesprávném
místě přiměla mnohé lidi k víře, že špenát obsahuje desetkrát větší množství železa než ve skutečnosti.
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6. Vyvrácená hypotéza
Do začátku 19. století lidé všeobecně věřili na samovolný vznik určitých forem živých organizmů z neživé hmoty, například: mšice se rodí z rosy, která padá na
květiny, mouchy ze shnilého masa, myši ze znečištěného
sena, krokodýli z hnijících polen na dně vodních ploch
apod. První důkazy o tom, že je to nesmysl, poskytl v
roce 1668 italský lékař Francesco Redi, který dokázal, že
pokud zakryjeme maso tak, aby k němu nemohly mouchy, jejich larvy se v něm neobjeví.

7. Vyvrácená hypotéza
První představy o atomu pocházejí ze starověkého
Řecka. Myslelo se, že nelze hmotu dělit donekonečna,
neboť na nejnižší úrovni existují dále nedělitelné částice – atomy. Podle této teorie je veškerá hmota složena
z různě uspořádaných atomů různého typu, které jsou
nedělitelné a nelze je vytvářet ani ničit. V 19. století bylo
ale objeveno, že atomy se skládají z atomového jádra
obsahujícího protony a neutrony a z obalu, který obsahuje elektrony.

8. Vyvrácená hypotéza
Základními podmínami nutnými pro život organizmů jsou voda, světlo, teplo a vzduch obsahující kyslík.
Ovšem známe i organizmy, které ke svému životu kyslík
nepotřebují; patří k nim různé anaerobní bakterie nebo
kvasinky. Bez kyslíku dokonce žijí i některé mnohobuněčné organizmy, např. korzetky – mořské organizmy,
které mají tělo s chapadélky uzavřené v krunýři (který
zřejmě připomínal korzet, odtud jméno), a žijí přichycené v usazeninách v bezkyslíkatých pánvích na dně Středozemního moře.
(Informace dostupné z: http://www.vzdalenesvety.cz/
index.php/component/content/article/14-aktuality/42jde-to-i-bez-kysliku
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