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Občanská věda (Citizen Science)

 dárci – věnují prostředky, budovy, prostory

 poskytovatelé – dají k dispozici své počítače

sdílené výpočty, př. hledání mimozemského života

 analytici (objevitelé, zpracovatelé) – analýza dostupných dat, obrázků 

- komety, SOHO, proměnné hvězdy; zpracovatelé – Galaxy ZOO, ...

 pozorovatelé – pozorování proměnných hvězd, exoplanet, ...

 spolupracovníci profesionálních astronomů (Pro-Am collaboration)



Sdílené výpočty
Superpočítač Salomon (76 896 procesorů) - nejvýkonnější v ČR (v národním 
centru IT4Innovations v Ostravě, 87. na světě) 
pro srovnání nejvýkonnější na světě v Číně 10 649 600 procesorů!

odhad prodeje PC za 3Q 2017  
67 mil. kusů!



Název Spuštěno Domácí instituce Zaměření BOINC Aktivní jednotky Výpočetní výkon
[TeraFLOPS]

SETI@home 17.5.1999 University of California, 
Berkeley

Hledání mimozemského 
života pomocí analýzy 
specifických rádiových 
frekvencí přijímaných z 
vesmíru

ano přes 5 000 000         
(leden 2016)

821 773 
(leden 2016)

Cosmology@Home University of Illinois at 
Urbana-Champaign

Nalezení nejpřesnějšího 
modelu popisujícího náš 
vesmír

ano 7 370 (XI. 2015) 12 119 (XI. 2015)

Milkyway@Home 7.7.2007 Rensselaer Polytechnic
Institute

Vytvoření velmi přesného 3D
modelu naší Galaxie využitím 
dat ze Sloan Digital Sky 
Survey

ano 27 408 (XI. 2015) 401 561 (XI. 2015)

Stardust@home 1.8.2006
University of California, 
Berkeley, NASA, The 
Planetary Society

Skenování a analýza 
kolektoru z mise 
NASA Stardust k zachycení 
částic z kómy komety Wild 2

ne

theSkyNet POGS 13.9.2011
International Centre for 
Radio Astronomy 
Research

Analýza radioastronomických 
dat z Australian Square 
Kilometre Array Pathfinder
a The Square Kilometre Array

ano 14 328 (XI. 2015) 47 111 (XI. 2015)

Albert@home

University of 
Wisconsin–
Milwaukee, Max Planck 
Institute

Testovací projekt 
pro Einstein@home ano 773 (I. 2016) 6 980 (I. 2016)

Asteroids@home 20.6.2012 Charles University in 
Prague, Czech

Významně zvýšit naše 
znalosti o fyzikálních 
vlastnostech asteroidů

ano 21 093 (l. 2016) 220 189 
(I. 2016)

Einstein@Home 19.2.2005
University of Wiscon-
sin–Milwaukee, Max 
Planck Institute

Hledání pulsarů využitím dat 
rádiových signálů a 
gravitačních vln

ano 2 761 797 (XI. 2015) 904 293 (XI.2015)

https://en.wikipedia.org/wiki/SETI@home
https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmology@Home
https://en.wikipedia.org/wiki/Milkyway@Home
https://en.wikipedia.org/wiki/Stardust@home
https://en.wikipedia.org/wiki/TheSkyNet
https://en.wikipedia.org/wiki/Einstein@home
http://asteroidsathome.net/
https://en.wikipedia.org/wiki/Einstein@Home


1974 – CETI (Communication with extraterrestrial intelligence), z 305m radioteleskopu 
v Arecibu do hvězdokupy M13 symbolická zpráva o Sluneční soustavě, 
Zemi a lidstvu (Frank Drake, Carl Sagan)

1977 – Voyager 1 a 2
1988 – SETI (Search for extraterrestrial intelligence)

Hledání mimozemského života



1999 - SETI@home - David Gedye

&

Craig Kasnoff
od 2005 BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing)

Hledání mimozemského života

http://seti.czechnationalteam.cz/

https://setiathome.berkeley.edu/kiosk/

http://seti.czechnationalteam.cz/
https://setiathome.berkeley.edu/kiosk/


Nestačil by mobil?

Příklady „mobilové“ vědy:

iSPEX – Frans Snik a kol. – zařízení pro iPhone; s fotoaparátem na iPhonu 
vytvoří monitorovací zařízení určování prašnosti v ovzduší. Výsledky se sdílí 
na serveru, kde se generuje online mapa aktuálního znečištění různými 
částicemi http://ispex.nl/en/

CRAYFIS – detekce vysokoenergetických částic kosmického záření 
https://crayfis.io/

MyShake – aplikace pro mobily; čidla v mobilech zaznamenávají otřesy 
a pomáhají sbírat data http://myshake.berkeley.edu/

Mobily - využití v mnoha oborech – medicína, dopravní 
informace, meteorologie, monitoring životního prostředí, ... 

http://ispex.nl/en/
https://crayfis.io/
http://myshake.berkeley.edu/


SOHO (Solar and Heliospheric Observatory)
- v činnosti od května 1996 
- plánovaná délka 3 roky, v činnosti téměř 22 let!

Úkoly – výzkum Slunce (atmosféry, slunečního větru 
i podpovrchových vrstev - helioseismologie)

Nečekaně úspěšný vedlejší produkt:
nejúspěšnější projekt v objevování komet 
(za účasti veřejnosti)!

Vysedávání u počítače



web s aktuálními snímky
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime-
images.html

https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime-images.html





https://spacehack.org/



https://www.zooniverse.org/

https://www.zooniverse.org/




Galaxy ZOO





Klasifikace fotografií pořízených astronauty z Mezinárodní kosmické stanice pro vytvoření 
mapy světelného znečištění světa. 

http://citiesatnight.org/Města v noci

http://citiesatnight.org/


Česká republika



Lovci planet

https://www.planethunters.org/

Analýza fotometrických měření z družice KEPLER 
a hledání transitů

https://www.planethunters.org/


Nejvyšší úroveň občanské vědy v astronomii
(„amatérská“ astronomie)

amatér ≠ neumětel, packal
amatér = nadšenec

- za kvalitně odvedenou práci ale nedostává plat jako profesionál

V ČR amatérská astronomie na vysoké úrovni

Česká astronomická společnost - * 1917

Sekce proměnných hvězd  - *1924



Pozorování proměnných hvězd a exoplanet

program pozorování zákrytových dvojhvězd – od r. 1960 centrem brněnská 
hvězdárna, prof. Oto Obůrka

později řídící role přešla výhradně na Sekci PHE ČAS

projekty – BRNO – pozorování zákrytových dvojhvězd – O-C brána, minima
MEDÚZA – monitoring fyzických proměnných hvězd 
TRESCA – pozorování exoplanet - ETD
HERO – monitoring optických protějšků vysokoenergetických zdrojů

a další 

OEJV – Open European Journal on Variable Stars

http://var2.astro.cz/

http://var2.astro.cz/






Výstupy amatérské práce - příklady

Pavel Cagaš – pozorovatel, objev vícenásobného systému, 4+18 článků 
(recenzované+ostatní)

Reinhold Auer – pozorovatel, 1+8 článků 

Stephanus de Villiers – pozorovatel, 8+7 článků

Kamil Hornoch – nejlepších objevitel nov na světě – 377 objevů! 
(stav k 22.11.2017)

Francesco Acerbi – jen zpracování, výpočet modelů těsných dvojhvězd, 
14+11 článků

a mnoho dalších  ... 



Nedůvěra profesionálních astronomů

Lidský fotometr –Sebastian Otero, Pavol A. Dubovský, 
Kamil Hornoch - SN 1993j x ES UMa

CCD měření vysoké kvality – na zakázku

Koordinovaná pozorování – kampaně, souběžná pozorování s družicemi

CH Cyg – V (nahoře), vis (dole)

R. Auer



Občanská věda žije!

Zapojte se taky a zúčastněte se úžasného dobrodružství 
vědeckého bádání!

Hodně úspěchů! 



https://www.iau.org/public/themes/citizen-science-projects/
https://spacehack.org/
https://www.zooniverse.org/
https://www.scientificamerican.com/citizen-science/
https://ecsa.citizen-science.net/
http://www.dwfprogram.altervista.org/index.html
http://www.skyandtelescope.com/get-involved/pro-am-collaboration/

Zajímavé odkazy:

https://www.iau.org/public/themes/citizen-science-projects/
https://spacehack.org/
https://www.zooniverse.org/
https://www.scientificamerican.com/citizen-science/
https://ecsa.citizen-science.net/
http://www.dwfprogram.altervista.org/index.html
http://www.skyandtelescope.com/get-involved/pro-am-collaboration/

	Snímek číslo 1
	Snímek číslo 2
	Snímek číslo 3
	Snímek číslo 4
	Snímek číslo 5
	Snímek číslo 6
	Snímek číslo 7
	Snímek číslo 8
	Snímek číslo 9
	Snímek číslo 10
	Snímek číslo 11
	Snímek číslo 12
	Snímek číslo 13
	Snímek číslo 14
	Snímek číslo 15
	Snímek číslo 16
	Snímek číslo 17
	Snímek číslo 18
	Snímek číslo 19
	Snímek číslo 20
	Snímek číslo 21
	Snímek číslo 22
	Snímek číslo 23
	Snímek číslo 24
	Snímek číslo 25

