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PROSTOR

Vı́tejte v knize Teorie velkého třesku a věda, důsledném roz-
boru oblı́beného televiznı́ho sitcomu. Svými vıće než dvěma 
sty epizodami rozdělenými do dvanácti sériı́ se Teorie velkého 
třesku stala významným americkým televiznı́m fenoménem, 
který nejenže stavı́ vědu do středu děnı́, ale přinášı́ do hlav-
nı́ho proudu televize úplně nový druh postavy: vědeckého 
šprta.

Seriál je nepochybně populárnı́ a má významný dopad 
na formovánı́ postoje veřejnosti k vědcům a vědě. Přesto 
existuje jen málo knih, které prozkoumávajı́ kulturnı́ a soci-
álnı́ rozměry seriálu nebo vědu na pozadı́ jeho scénářů. 
Právě tomu se věnuje tato kniha. Jedná se o mı́sty odlehče-
ného a jindy zase úderného průvodce Teorií velkého třesku. 
Pohlédneme v něm do zákulisı́ komediálnıćh scén a scénářů 
a pokusı́me se poskytnout kompletnı́ vědecký a kulturnı ́
rozbor potřebný k pochopenı́ toho, že „matika, věda a dějiny 
záhadu nám odhalily, že vše začal jeden velký třesk! Hej!“ jak 
se zpı́vá ve znělce seriálu.

Stejně jako jiné knihy z této řady (The Science of 
Superheroes /Věda a superhrdinové/ a The Science of Science 
Fiction /Věda ve Sci-Fi/) je i tato kniha rozdělena do čtyř 
sekcı́: prostor, čas, stroje a přı́šery. Téma kosmického pro-
storu se v dı́lech Teorie velkého třesku objevuje často, ať
už v odkazech na „nejzazšı́ hranici“ ze Star Treku nebo na 
postavu Spocka či ve zmı́nkách rozlehlosti mezihvězdných 
hlubin kosmu a legiı́ mrštných vesmı́rných lodı́ ve Star Wars.
Výběr kosmických námětů v této prvnı́ sekci knihy předsta-
vuje široké spektrum vědeckých témat seriálem nabı́zených, 
od módnı́ch aspektů fyziky v „Paradigmatu Pána Prstenů“ 



Teorie velkého třesku a věda10

po očekávánı́ invaze mimozemšťanů v „Kompenzaci zhrze-
nosti“.

Některá témata jsou čistě vesmı́rná, jako představy 
mimozemského života probı́rané v epizodě „Batnádoba
a chybný předpoklad“, či přı́mé zmı́nky o částicové astrofy-
zice v „Koktejlovém experimentu“. U jiných musı́me jı́t hlou-
běji a chápat prostor v různých smyslech slova. Záležitost 
teleportace v „Jeruzalémské dualitě“ je jedinečnou formou
cestovánı́ prostorem. Sheldonův snobský náhled na geologii
v dı́le „Reputace v sázce“ je zpochybněn úvahami o země-
pisném prostoru na našı́ planetě a významu role, kterou
planetárnı́ geologie sehrála v odhalovánı́ pravdy o lidském
putovánı́ na Zemi.

A konečně přemýšlı́me také o prostoru historickém.
Sheldonova slavná hra „Zábavné vlajky“ se objevuje mimo
jiné v epizodě „Valentýnské extempore“. Zde se zamyslı́me
nad dějinami mnohých národů Země v kontextu honu za
mocı́ a dobývánı́ prostoru, záboru cizı́ho územı́ ve snaze
rozšı́řit vlastnı́ teritorium neboli geogra ický prostor
a vydobýt si své mı́sto na výslunı́. Zde mluvı́me o dobývánı́
prostoru doslova a do pı́smene. V kapitole o „Efektu světél-
kujıćı́ rybky“ Sheldon naneštěstı́ opět projevı́ svou neznalost 
geologie, pročež prozkoumáme jeho tvrzenı́, že na jeskynıćh
nenı́ vůbec nic zajı́mavého a podı́váme se na význam pod-
zemnıćh jeskynnıćh prostor pro ty, kteřı́ snı́ o cestovánı́ do
vzdálených koutů Slunečnı́ soustavy i dál.


