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Osnova

Přednáška 1 - 4
Vymezení pojmu kosmologie, Aristotelská kosmologie (přírodní filozofie) a kosmologie coby soudobá fyzikální disciplína

Historická část

analýza změny
kosmologické teorie předsokratiků, Platón
Aristotelská kosmologie – 
                                akt a potence
                                substanciální pojetí skutečnosti (substance – akcident)
                                mechanicismus vs. hylemorfismus
                                 nauka o příčinách změny
                                 základní prvky a teorie přirozených pohybů
                                 teleologický model skutečnosti
Středověké základy moderní vědy -  
                                  s jakým modelem kosmu pracoval Tomáš?
                                  překonání Aristotela v pozdním středověku, teorie impetu aj.

Přednáška 5 - 7

Metodologická část, filozofie vědy

Aristotelská metodologie vědy vs. soudobá metodologie vědy
                                  pojmy indukce, dedukce, a priori, aposteriori
                                  teorie důkazu, definice (reálná, nominální)
                                  predikabilia a esence,  esencialismus
                                  empirismus, kritika substance
                                  modalita, otázka původu (jazyk vs. realita)
                                            nutnost a povaha přírodních zákonů 
                                                (a) kritika kauzality (Hume)
                                                 
                                                (b) problém indukce (Hume)
                                                 novopozitivistické kritérium smysluplnosti, verifikace     
                                                 postup přírodovědného poznání (Popper), falzifikovatelnost
                                                     hypotéza, teorie, predikce, explanační síla, ekonomie –                        
                                                        Occamova břitva, 
                                                     predikovatelnost, náhoda, chaos, idealizace, model, analogie                                                                 
                                            logická vs. fyzikální nutnost
                                            teorie možných světů
                                            rozdělení věd, rozdílná metodologie, vědy formální
                                               formální systém, axiom, teorem, metateoret. vlastnosti, Godel 
                                            symetrie přír. zákonů



Přednáška 8 - 14

Soudobá kosmologie

Filozofický problém času
Koncept evoluce
Prostor
          absolutní vs. relativní pojetí
          neeukleidovské geometrie
          teorie relativity
          vztah matematiky a fyziky
             filozofie matematiky
          relativistická kosmologie
          modely vesmíru
          síly a částice
             hledání jednotné teorie
          role pozorovatele v systému
          problém interpretace kvantové fyziky
          antropický princip                                      
                                     

Zkušební otázky se kryjí s výše uvedenými hesly v osnově 
                                

