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 Úvod 
  
 Fyzika mikrosvěta je zvláštní disciplína. Zabývá se studiem chování a vlastností 
objektů, jež nelze vnímat lidskými smysly, studuje mikrosvět. V tom se podstatně liší od 
fyzikálních partií, které jí ve výuce předcházejí a které popisují  většinou svět naší každodenní 
zkušenosti – makrosvět. Výzkumem mikrosvěta získává člověk poučení, jak postupovat 
v úplně neznámé oblasti poznání. Musí se naučit nedůvěřovat svým dosavadním návykům a 
zkušenostem, které mu byly ve světě běžných rozměrů oporou. Pojmy dříve zdánlivě 
nepostradatelné mnohdy ztrácejí důležitost nebo dokonce začínají poznání překážet. A právě 
tato fakta značně komplikují didaktické zpracování tzv. moderních partií fyziky. Absence 
přímé smyslové zkušenosti s mikrosvětem vede k nezbytnosti spolehnout se jen na výsledky 
experimentů a na základě jejich pečlivého kritického rozboru postupně vytvářet představu o 
jeho složení a struktuře.  
 S tvrzením, že látka je složena z atomů, se setkává každé dítě v rámci již základního 
přírodovědného vzdělávání. I když jde o jeden z nejzávažnějších vědeckých poznatků, 
prezentuje se nejen zde, ale i na vyšších vzdělávacích úrovních jako hotový fakt, hlouběji se 
nerozebírá ani přesvědčivě nezdůvodňuje. A právě proto si zvolila autorka pro svou práci 
námět strukturu látek, atomy a jejich nitro. 

Diplomová práce obsahuje tři části: 
1. Postavení fyziky jako vyučovacího předmětu v současném školství se zvláštním 
zřetelem k fyzice mikrosvěta 
Tato část diplomové práce se zabývá postavením fyziky mikrosvěta mezi ostatními vědními 
disciplínami, jejími specifiky a příčinami potíží při jejím zařazování do výuky. Přináší 
učebnicový obraz fyziky mikrosvěta od starších učebnic středních všeobecně vzdělávacích 
škol až po současnost, rovněž se zabývá historií zavádění fyziky mikrosvěta do učebních 
plánů. 
2. Rozbor korespondence výkladu poznatků fyziky mikrosvěta na střední a vysoké škole 
Mezi elementarizovanou – středoškolskou a rigorózn(ějš)í vysokoškolskou verzí kurzu fyziky 
mikrosvěta existuje přímá souvislost. Korespondencí obou těchto verzí by si měl být vědom 
každý učitel a co nejdůkladněji ji promýšlet, stejně jako by ji měli mít na zřeteli i autoři 
učebnic.  
Tato část práce je souvislým výkladem vybraných partií fyziky mikrosvěta na středoškolské 
úrovni, proloženým glosami k vysokoškolskému výkladu. Jako celek ovšem tento základní 
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text středoškolským výkladem není, ale kterákoliv jeho část, respektive informace z ní, by se 
pro výklad na střední škole dala použít po určitém zestručnění.  Autorka mohla jen těžko bez 
své vlastní pedagogické zkušenosti navrhnout přímo vzor středoškolského výkladu vybraných 
partií fyziky mikrosvěta. S takovým úkolem by se zřejmě potýkali i mnozí zkušenější učitelé, 
v jeho řešení nejsou vždy úspěšní ani autoři učebnic. Při zvažování, zda vybrat za základ verzi 
středoškolskou či vysokoškolskou, byla zvolena verze pro střední školu, neboť se nabízí její 
uplatnění v budoucí pedagogické praxi autorky. 
3. Výhledy výuky fyziky do budoucna, důležitost výuky fyziky pro její pozdější hlubší 
studium se zvláštním zřetelem k fyzice mikrosvěta 
Čtenář je obeznámen s Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnaziální vzdělávání, 
dokumentem, podle nějž se bude učit na gymnáziích v blízké budoucnosti. Autorka klade 
důraz na důležitost výuky fyziky mikrosvěta na střední škole a její užitečnost při případném 
pozdějším hlubším studiu této disciplíny v kontrastu s nízkým počtem vyučovacích hodin 
přidělených fyzice. Hodnotí postavení fyziky mezi ostatními vyučovacími předměty a zabývá 
se faktory ovlivňujícími vztah studentů k fyzice a náměty na jeho zlepšení. 
Pro rychlou orientaci čtenáře a připomenutí významu v pedagogické literatuře sice 
frekventovaných, často však jen vágně vymezených pojmů, je k práci připojen Slovníček 
pedagogických pojmů a také (mnohem stručnější) Slovníček fyzikálních pojmů. Pojmy, které 
jsou v nich vysvětleny, jsou v textu psány kurzívou.            
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1. Postavení fyziky jako vyučovacího předmětu v současném 
školství se zvláštním zřetelem k fyzice mikrosvěta 

  
1.1. Fyzika jako vědní disciplína a jako vyučovací předmět 
 

Fyzika je přírodní věda zkoumající nejobecnější vlastnosti hmoty. Metody fyzikálního 
zkoumání vlastností a vzájemného působení hmotných objektů vycházejí z pozorování a 
pokusů. Na základě výsledků experimentů fyzikové formulují jednotlivé zákony, které jsou 
opět experimentálně ověřovány. Soubory takto ověřených zákonů umožňují přijímat 
hypotézy, formulovat principy a konstruovat teorie, které jsou s dalším vývojem poznatků a 
experimentálních výsledků zobecňovány. 
 Ze všech přírodních věd začala fyzika jako první používat k popisu přírodních dějů a 
vyjadřování zákonů a teorií matematiku. Matematické vyjádření umožňuje přesnost a 
jednoznačný výklad. Nadto jsou korektní matematické postupy fyzikům vodítkem 
v oblastech, v nichž jsou experimentální možnosti z nějakých důvodů omezené. 
 Fyzika jako věda je základem všech ostatních přírodovědných, technických, ale i 
sociálních disciplín (archeologie, historie,…). Uvedená skutečnost vyplývá z toho, že každý 
hmotný objekt má vždy jisté fyzikální vlastnosti a podléhá určitým zákonitostem. Proto je 
fyzika nezbytná jak pro úplný popis všech druhů hmotných objektů, tak i pro vysvětlování 
mechanismu vzniku či chování těch objektů, které nemají pouze fyzikální vlastnosti, ale i 
vlastnosti další (chemické, biologické, …).  
 Fyzika je však pro ostatní vědní a technologické disciplíny nepostradatelná i proto, že 
žádná z nich se dnes neobejde bez přesných poznávacích metod, které byly vypracovány 
fyzikou a jsou založeny na fyzikou odhalených zákonitostech. 
 Celá vědecká metodologie se do značné míry opírá o metodologii fyzikálního 
poznávání, která je dodnes pro ostatní vědecké disciplíny stále určitým vzorem a cílem 
(používání matematiky, experimentu, přesného měření apod.). Není pochyb o tom, že fyzika 
byla, je a zřejmě i nadále bude hnací silou rozvoje ostatních přírodních věd, lékařských věd a 
techniky zvláště [1]. Připomeňme si třeba jen současný bouřlivý vývoj v informatice, 
založený na paměťových prvcích a optických komunikacích, nebo diagnostické metody 
(jaderná magnetická rezonance, pozitronová emisní tomografie) v lékařství, spektroskopické 
metody a různé typy mikroskopů s rozlišením až na atomární úroveň, bez kterých by nebyl 
možný tak dramaticky rychlý vývoj v molekulární biologii, kterého jsme nyní svědky. 
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 Zmíněné skutečnosti by přirozeně měly mít svůj odraz i v didaktickém systému 
vyučovacích předmětů. Bez výuky fyziky není principiálně možné, aby žáci pronikli hlouběji 
nejen do podstaty fyzikálních jevů, ale ani jevů nefyzikální povahy. Na základních a většině 
středních škol fyzika nepřipravuje svoje žáky na budoucí profesi, ale je předmětem, který má 
poskytnout základy všeobecného fyzikálního vzdělávání [2]. Žáci si osvojují určitý systém 
vybraných poznatků z různých oborů současné fyziky. Na základní škole je to především  
pozorováním, měřením a experimentováním. Fyzika současně přispívá k postupnému rozvoji 
rozumových schopností žáků, tedy k přechodu názorného poznávání k poznávání 
abstraktnímu, v němž se již začínají objevovat prvky vědeckého uvažování a zkoumání 
(střední školy). Rozvíjí nejen specifické zájmy žáků, ale měla by také žáky seznamovat  
s konkrétními možnostmi využití fyzikálních poznatků v některých oblastech techniky, 
respektive technologie, vést k uvědomění si přínosu fyziky pro ochranu životního prostředí, 
praktický život, pro pravdivé a objektivní poznávání světa i pro filozofii. 
 Fyzika však není příliš populární vědou [3], [4]. Její zvládnutí, byť pouze na té 
nejzákladnější úrovni, vyžaduje určitou duševní námahu, což z ní činí obávaný předmět. Ve 
snaze změnit tuto situaci přicházejí pedagogové, teoretikové, didaktici a další s myšlenkami, 
že vzdělávací činnost má směřovat především k zvládnutí konkrétních praktických činností, 
což by znamenalo, že vzdělávaný subjekt bude umět některé věci udělat, ale nemusí je umět 
slovně zformulovat. Dále pak preferují rozvíjení žákových schopností vyhledávat informace, 
pracovat v týmu, umět se prosadit a obhájit svůj názor. Jistě to jsou rozumné požadavky, které 
by mohly dobře posloužit jako doplněk při výuce fyziky, neboť oživují vyučování, podněcují 
zájem a demonstrují praktickou stránku fyziky. V žádném případě však nemohou nahradit 
systematickou výuku začátečníků. Fyzika by měla být žákům předávána tak, aby v ní 
rozpoznali určitý řád, vnitřní i vnější souvislosti.  

Odborníci v teorii poznání rozlišují dvě základní kategorie znalostí: vědomosti 
deklarativní (např. tělesa jsou přitahována k zemi v důsledku gravitace, struktura hmoty je 
diskrétní, nikoliv spojitá) a vědomosti operační, které zahrnují porozumění příčinám existence 
určitých faktů (proč?, jak to víme?), schopnost aplikovat, zobecnit či modifikovat poznatek, 
uplatnit ho při analýze a syntéze řešení problému, případně i schopnost kritického zhodnocení 
významu poznaného faktu pro řešení fyzikálních úloh, se kterými se žák může setkat. 
V poznávacím procesu znalosti deklarativní a operační stojí spolu bok po boku a nemá smysl 
je od sebe oddělovat. Má-li si člověk osvojit fyzikální způsob myšlení, pak toho nemůže 
dosáhnout bez určitého (poměrně rozsáhlého) objemu informací – deklarativních znalostí. 
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Znalosti operační jsou bez dostatečně přesného, výstižného a srozumitelného vyjadřování 
nemyslitelné [5]. 
 Dobrý učitel bude jistě fyziku prezentovat svým žákům zajímavě a přitažlivě. Je však 
nezbytné vést žáky k zodpovědnosti a pracovním návykům, neboť opravdové studium (ať už 
jde o fyziku či jakýkoliv jiný předmět) je, bylo a také vždy bude poctivou a tvrdou prací, která 
však přináší i mnoho radosti. 
 Negramotnost v jiných oblastech lidé nepřiznají, aby nebyli považováni za nekulturní. 
Za neznalost fyziky se přitom lidé většinou nestydí. Neuvědomují si, že fyzika je, stejně jako 
ostatní vědní disciplíny, součástí kultury, a je tedy nerozlučně spjata s kulturními dějinami 
lidstva [6]. 
 
 
1.2. Fyzika mikrosvěta, postavení mezi ostatními vědními disciplínami, 

její specifika a příčiny obtížnosti při zařazování do výuky 
 

 Mezi teorie, které nejvýrazněji ovlivnily dvacáté století, patří bezesporu kvantová 
fyzika. Za její počátek lze považovat prosinec roku 1900, kdy Max Planck vyslovil 
předpoklad, že energie oscilátoru je kvantována . To mu umožnilo odvodit vztah, který 
správně popisoval rozdělení energie ve spektru záření emitovaného horkými tělesy [7]. 
Ačkoliv získaný výsledek skvěle souhlasil s experimentem [8], samotné kvantové hypotéze 
nebyla v té době věnována zvláštní pozornost [9]. Nezávisle v roce 1905 na základě obecných 
statisticko-termodynamických úvah formuloval Albert Einstein představu, že záření je systém 
částic, jejichž energie je přímo úměrná frekvenci záření [10]. V téže práci Einstein využil této 
myšlenky k vysvětlení fotoelektrického jevu. K vlnové povaze elektromagnetického záření, 
potvrzené interferenčními experimenty, přibyl pohled částicový, měnící  také dosavadní názor 
na procesy absorpce a emise světla. Objev duální povahy záření se stal východiskem k nové, 
kvantové teorii.  
 Po více než dvaceti letech od formulování prvních kvantových představ, v krátkém 
období od ledna 1925 do ledna 1928, byly položeny základy ucelené a úspěšné teorie 
mikrosvěta – kvantové mechaniky. 
(- Wolfgang Pauli navrhl vylučovací princip pro elektrony v atomu, který se stal teoretickým 
základem periodické tabulky chemických prvků, 
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- Werner Heisenberg s Maxem Bornem a Pascualem Jordanem vyvinul maticovou mechaniku 
jako první verzi kvantové mechaniky. Pozorování spektrálních čar atomů vedlo k popisu 
chování elektronů v atomu, 

- Erwin Schrödinger vyvinul vlnovou mechaniku jako druhou verzi kvantové mechaniky. Stav 
systému popsal vlnovou funkcí, která je řešením Schrödingerovy vlnové rovnice. Bylo 
dokázáno, že zdánlivě nekompatibilní maticová mechanika a vlnová mechanika jsou zcela 
ekvivalentní, 

- Werner Heisenberg vyslovil svůj princip neurčitosti, podle něhož nelze určit polohu a hybnost 
částice se stejnou přesností. Čím přesněji určíme polohu částice, tím nepřesněji určíme její 
hybnost a naopak, 

- Paul A. M. Dirac vytvořil relativistickou vlnovou rovnici elektronu, pomocí níž vysvětlil spin 
elektronu a předpověděl antičástici k elektronu – pozitron, položil základy kvantové teorie 
pole jako kvantový popis elektromagnetického pole, 

- Niels Bohr vyslovil princip komplementarity, který pomohl vyřešit zdánlivé paradoxy kvantové 
teorie jako vlnově-částicovou dualitu.)    
Tato disciplína vysvětluje chování a vlastnosti mikroobjektů, jejich interakce 
s elektromagnetickým zářením i strukturu a vlastnosti atomů a molekul. Vznikla jako nástroj 
pro popis světa mikroobjektů, světa tak vzdáleného od naší každodenní zkušenosti. 
Mikroobjekty se totiž ničemu, co známe, s čím se každodenně setkáváme, nepodobají. A 
právě tam, kde selhává naše představivost založená a vycvičená na pozorování jevů 
makrosvěta, tam může proniknout náš rozum pomocí fyzikálního experimentu, teoretických 
úvah a příslušného matematického aparátu.  
 Mikrosvět nelze popsat názornými modely světa dostupného naší smyslové 
zkušenosti. Jevy, které v něm probíhají, jsou pro laika neznámé a překvapující – zdánlivě 
odporují „zdravému lidskému rozumu“. Obtížnost pochopit zákonitosti světa malých rozměrů 
nespočívá jen v samotné povaze mikrosvěta, ale zejména v tom, že při prvních úvahách o něm 
je každý začátečník zatížen silně zakořeněnými neadekvátními představami a návyky, které 
jsme získali kontaktem s věcmi, s nimiž jsme v každodenním styku. V oblasti tak neznámé a 
smyslovému vnímání tak vzdálené, jako mikrosvět je, je abstrahování od dosavadní 
zkušenosti, tolik potřebné k pochopení nezvyklých jevů, zcela novým, velice obtížným 
požadavkem, přičemž jeho míra je navíc mimořádně velká.  
 Fyzika mikrosvěta  radikálním způsobem změnila představy o fyzikální realitě. Vedla 
fyziky krok za krokem k hlubšímu pohledu na podstatu okolního světa. Je natolik významným 
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plodem kultury dvacátého století, že by byla škoda, aby její chápání zůstalo vyhrazeno pouze 
úzké skupině odborníků. Pokud chceme pochopit samotný život, musíme jí rozumět.  
 Studium fyziky mikrosvěta, obzvláště pak kvantové mechaniky, je však pro studenty 
nesmírně obtížnou záležitostí. Vrátíme-li se k předchozímu textu, kde byly objekty studia 
fyziky mikrosvěta specifikovány, je důvod obtíží zcela zřejmý. Protože žijeme v makrosvětě a 
sami jsme makroskopickými bytostmi, máme tendenci pohlížet i na mikrosvět klasicky. 
Přestože je fyzika mikrosvěta bezesporu náročná věda, její nejzákladnější myšlenky by se 
rozhodně měly na střední škole vyučovat, i když její nezvyklost vede k mimořádným 
problémům.  

Na tomto místě je vhodné připomenout i více méně standardní těžkosti spojené s 
běžným fyzikálním vzděláváním, popř. se vzděláváním vůbec. Většina fyzikálních témat, se 
kterými se žáci mají seznámit, jim bývá alespoň z části známa. Známou složkou zde je 
zpravidla některá z aplikací, se kterou se žák často setkává v každodenní praxi, v kontaktu 
s přírodou, v lékařské ordinaci,… Téměř vždy jde o jev, který svým opakováním už natolik 
zevšedněl, že se o jeho podstatě přestalo uvažovat. O většinu z těchto jevů z běžné praxe žák 
snad projevoval zájem v dětském věku a pokoušel se uspokojit svou zvědavost mnohými 
otázkami, adresovanými nejčastěji rodičům s úvodním slůvkem „proč“. Bohužel, velmi často 
na otázky o tom, jak věci fungují, nedostávají děti přiměřené vysvětlení. Přirozená dětská 
zvědavost vyplývá z podvědomé a pravděpodobně geneticky a vývojově podmíněné snahy 
učit se – získávat vědomosti potřebné k přežití. Avšak po opakovaných neúspěších získat 
poznatky a po zjištění, že „přežít se dá i bez vědomostí“, zájem o poznání postupně opadává.  
Přesto, že žáci denně využívají plodů fyziky mikrosvěta, zpravidla o tom vůbec nevědí.  
 Nezvyklost fyziky mikrosvěta vede nejen k obtížím při jejím studiu, ale i při její 
výuce, a to na všech typech škol. Nejcitlivěji se tento problém projeví při pokusu předat její 
základní myšlenky na elementární úrovni. Elementarizované postupy mnohdy trpí řadou 
závažných nedostatků. 
 Jedním z hlavních úkolů didaktiky a metodiky je podávat učební látku tak, aby byla 
pro žáka snáze přijatelná, např. zaváděním analogií s věcmi již známými nebo problémy již 
řešenými. Vlastnosti mikrosvěta jsou však natolik specifické, že tento postup neumožňují. 
Výuka elementů fyziky mikrosvěta proto musí být vhodným kompromisem mezi fyzikálními 
a pedagogickými požadavky. V žádném případě však kompromis nesmí zjednodušit výklad 
na úkor jeho fyzikální správnosti.  Ta by měla být pro dobrého učitele fyziky absolutní 
prioritou. Nedostatek prostředků (matematických a fyzikálních) středoškolského kurzu může 
sice vést k používání náhradních postupů a úvah, vždy je však třeba kriticky posoudit jejich 
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fyzikální správnost. U výkladu témat fyziky mikrosvěta je obzvláště důležité zohlednit 
požadavek nepřesáhnout možnosti chápání studentů. K jejich skutečnému pochopení mohou 
žáci dospět jedině usilovnou deduktivní a induktivní duševní činností [11]. Nesmí však být 
vystaveni nesrozumitelnému přívalu odborné hantýrky, která není podložena žádnou jim 
dostupnou zkušeností. Učitel jim musí nejdříve pomoci vytvořit a důkladně pochopit nezbytné 
základní pojmy. Přílišný rozsah látky a příliš rychlé tempo jejího probírání nedovolí 
studentům myšlenky, pojmy či teorie vůbec pochopit. Rychlost výkladu ztěžuje nebo vůbec 
znemožňuje vytvoření jakékoliv představy o tom, jak pojmy a teorie vznikají, jak jsou 
ověřovány a akceptovány, jak souvisejí se skutečností a jak odhalují souvislosti mezi zdánlivě 
nezávislými jevy.  
 
1.3. Historie zavádění fyziky mikrosvěta do učebních plánů a její 

učebnicový obraz ve starších učebnicích pro střední všeobecně 
vzdělávací školy a gymnázia. 

 
 Historie vyučování fyziky mikrosvěta na středních školách je velmi krátká ve srovnání 
s jejími jinými obory. Je to však jen logický důsledek toho, že je dítětem teprve minulého 
století.  
 Zavádění nových fyzikálních disciplín do vyučování na středních školách bylo vždy 
dlouhodobým a nelehkým procesem. Vždyť jen Newtonova mechanika potřebovala asi sto let 
na to, aby se dostala po náležitém didaktickém zpracování do středoškolské výuky. 
Maxwellova elektrodynamika, jejíž základy  se na středních školách vyučují již od začátku 
minulého století, stále ještě i v současné době trpí určitými problémy. Podobně je na tom 
molekulární a statistická fyzika. Proto není žádným překvapením, že výuka základů fyziky 
mikrosvěta na středních školách měla a stále ještě má svoje nedostatky. Historie jejího 
vyučování je velmi krátká v porovnání s výše uvedenými fyzikálními disciplínami. Na 
československých vysokých školách se začala vyučovat až koncem padesátých let minulého 
století, v polovině sedmdesátých let téhož století se začalo seriózně uvažovat o zavedení 
elementů kvantové fyziky do středoškolského učiva [12]. V počáteční fázi vývoje výuky 
fyziky mikrosvěta na středních školách se odráží problémy, jejichž příčinou bylo tradiční 
zaostávání didaktiky fyziky za rozvojem přírodních věd. Současně však působil i jiný faktor: 
obtížnost této fyzikální disciplíny a s ní související i obtížnost jejího didaktického zpracování 
pro středoškolskou výuku fyziky.  
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 V současné době, o sto let později od vzniku prvních kvantových představ, má 
didaktická propracovanost této disciplíny stále svoje mezery [13]. Již však alespoň nikdo 
nepochybuje o tom, že vzhledem k současným fyzikálním poznatkům a celkové struktuře 
fyziky je nutné uvádět  souvislejší výklad fyziky mikrosvěta ve vyučování na středních 
školách [14]. Neřešíme již nyní otázku, zda fyziku mikrosvěta na střední škole vyučovat, ale 
co z ní vyučovat, v jakém rozsahu a hloubce a jak. Má-li se tato látka úspěšně prezentovat, 
nelze problémy autorů učebnic a všeobecně odborníků v didaktice přesunout na vyučující na 
středních školách, popřípadě – a to by bylo ještě horší – na samotné studenty. Látka musí být 
náležitě didakticky propracována. Jen tak existuje naděje, že se stane pro studenty 
pochopitelnou. Je třeba volit takový způsob výkladu, v němž na jednoduchých fyzikálních 
situacích by bylo možné ukázat základní rysy chování mikroobjektů. Zde je nutné dbát na to, 
aby snaha „jasně vysvětlit“ některé tyto rysy nevedla k nesprávným klasickým představám o 
jevech a objektech atomárního světa. 
 Zpracování základů kvantové fyziky v učebnicích používaných na středních 
všeobecně vzdělávacích školách od vzniku kvantové fyziky až po současnost ukazuje mnohé 
problémy. Při výkladu úvodních partií staré kvantové teorie se s nimi začali potýkat autoři 
dřívějších publikací. Starou kvantovou teorií rozumíme asi dvacetipětileté období rozvoje 
kvantových představ, které předcházelo vzniku kvantové mechaniky. Experimentální kořeny 
této teorie však sahají zčásti daleko zpět do 19. století (měření intenzity tepelného záření 
z posledního desetiletí předminulého století, fotoelektrický jev a ještě dříve vlnové délky 
čárových a pásových spekter). Podrobný kritický rozbor zpracování základů kvantové fyziky 
v učebnicích dříve používaných (1926-1989) lze najít v [15]. 
 Vliv na zařazování poznatků z fyziky mikrosvěta do učebnic, popř. na vydávání 
učebnic nových, měly školské reformy minulého století a s nimi se měnící učební plány a 
osnovy fyziky na školách gymnaziálních typů.  
 Reforma provedená v roce 1927 byla pouze reformou organizační, i nadále zůstal 
v platnosti tzv. Malý školský zákon [Z1]. V této době existovaly čtyři typy středních škol: 
gymnázium, reálné gymnázium, reformní reálné gymnázium a reálka. Fyzika se vyučovala 
v posledních dvou ročnících, tj. na prvních třech typech škol v VII. a VIII. ročníku, v reálce 
v VI. a VII. ročníku. Počty hodin věnované fyzice úpravou z roku 1927 přehledně uvádí 
tabulka  1. 
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Tabulka 1 – Týdenní hodinová dotace výuky fyziky na SŠ do školního roku 1932/33. 
  
  
  
 
 
Pro výuku fyziky na všech typech výše uvedených škol byla používána učebnice  [U1]. 
Kapitola Nauka o elektřině obsahovala výklad Bohrova modelu atomu jako jediného z učiva 
fyziky mikrosvěta. 
 Výsledkem reformní činnosti obnovené roku 1929 byla pouze dílčí opatření, např.  
vydání nových učebních osnov pro střední školu v roce 1933 [Z2]. Počty hodin výuky fyziky  
na středních školách se snížily, jak ukazuje tabulka 2. 
  
Tabulka 2 – Týdenní hodinová dotace výuky fyziky na SŠ do školního roku 1933/34. 
  
  
  
  
  
K učebním osnovám byla vydána nově učebnice  [U2], v níž bylo více poznatků z fyziky 
mikrosvěta. Kromě Bohrova modelu atomu v tématu Nauka o elektřině se dále objevuje 
výklad fotoelektrického jevu a v tématu Světlo a záření Planckova kvantová hypotéza, 
respektive její Einsteinovo zobecnění.  
Kromě učebnice [U2]  používaly školy gymnaziálního typu i učebnice [U3] a [U4]. Fyzika 
mikrosvěta je v nich zastoupena ve stejné míře jako v [U2]. Výjimku tvoří výklad 
Comptonova jevu, který se poprvé objevil v učebnici [U4].  
 Situace zůstává prakticky stejná až do druhé světové války a ani v období 1945-48 
v obsahu a pojetí učiva fyziky středních škol nenastávají radikální změny. Užívá se 
předválečných učebnic [U2], [U3], [U4], které se dotiskují. (Na Slovensku byla po válce 
vydána učebnice [U5].)  Partie moderní fyziky, jak se tehdy nazývalo učivo „Nauka o záření a 
složení hmoty, atomová fyzika a astrofyzika“, byly zařazeny do oktávy.  

                                     Ročník 
Typ SŠ VI. VII. VIII. 
gymnázium 0 3 h 4 h 
reálné gymnázium 0 3 h 4 h 
reformní reálné gymnázium 0 3 h 4 h 
reálka 4 h 4 h x 

                                     Ročník Typ SŠ VI. VII. VIII. 
gymnázium 0 3 h 2 h 
reálné gymnázium 0 3 h 3 h 
reformní reálné gymnázium 0 3 h 3 h 
reálka 4 h 4 h x 
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 V roce 1948 byl schválen nový zákon [Z3]. Od školního roku 1949/50 se začalo 
vyučovat podle nových osnov [Z4], avšak podle nových učebnic nikoliv. Stále se učilo podle 
dotisku [U2].  
 Nová učebnice [U6] vyšla až v lednu 1951. S výkladem pojmů z fyziky mikrosvěta 
bylo možné se setkat v tématech Světlo a záření, Atomy a Optika. Učebnice byla kritizována 
především pro předimenzovanost obsahu. Pokus o změnu pak nacházíme v publikaci [U7] 
z roku 1953, kde se autoři alespoň v poznámkách pokusili o vysvětlení základních myšlenek 
kvantové mechaniky. Učinili tak v „Závěru“ učebnice a lze říci, že prostřednictvím publikace 
[U7] se v historii výuky fyziky na českých školách s tímto setkáváme vůbec poprvé. Autoři 
upozorňují na to, že fyzika mikrosvěta vyslovuje zákony, které jsou statistické. Zdůrazňuje se, 
že zákony mikroobjektů neurčují skutečné chování individuálního mikroobjektu, nýbrž 
chování nahlížené prostřednictvím statistiky, chování pravděpodobné. Student zřejmě tato 
tvrzení mohl pochopit jen stěží bez difrakčních pokusů s elektrony a vlnami. Odtud totiž 
existuje nejvhodnější cesta k objasnění použití pojmu pravděpodobnost k popisu chování 
mikročástic. Názor na povahu elektronu je uveden jedinou větou: „ Elektron (mikročástice) 
není totiž vůbec „tělesem“ v tom smyslu, jak jsme tento pojem zvyklí chápat z klasické 
mechaniky.“ Objasnění, v jakém smyslu elektron tělesem je, další text neposkytuje. Bez 
popisu difrakčního experimentu s elektrony a vysvětlení výsledků experimentu na základě 
pravděpodobnostní interpretace kvantové mechaniky se citovaná věta stane jen nepochopenou 
informací. Text celého „Závěru“ je napsán pro středoškolského studenta příliš náročnou 
formou. Zdůrazňují se zde především filozofické důsledky vyplývající z kvantové mechaniky 
a speciální teorie relativity. Je vhodné se jimi zabývat až po pečlivém výkladu základních 
myšlenek obou partií fyziky. V učivu, které „Závěru“ předcházelo, se kromě de Broglieho 
hypotézy nic jiného z kvantové mechaniky neobjevuje.  

V roce 1953 byla schválena školská reforma týkající se školské soustavy a vzdělávání 
učitelů [Z5]. Povinná školní docházka se zkrátila na osm let. Existovaly osmileté a 
jedenáctileté střední školy, přičemž 9.-11. postupný ročník Jedenáctiletých středních škol 
(JSŠ) poskytoval přípravu pro studium na vysoké škole. Dochází ke změně názvu učebnic 
Fyzika pro 4. třídu gymnasií se mění na Fyzika pro 11. ročník jedenáctiletých středních škol 
[U8]. Tabulka 3 vyjadřuje změnu hodinové dotace fyziky, což odpovídalo novým učebním 
osnovám z roku 1954 [Z6] . Elementy fyziky mikrosvěta  se vyučovaly v posledním ročníku.  
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Tabulka  3 – Týdenní hodinová dotace výuky fyziky na JSŠ od školního roku 1954/55. 
  
  
  
 
V letech 1957-59 byly vypracovány pokusné učebnice pro JSŠ [U9], které se používaly i po 
roce 1960. Učivo fyziky mikrosvěta bylo zařazeno v tématu Nauka o elektřině. Tabulka 4 
obsahuje přehled učiva z fyziky mikrosvěta v učebnicích [U1] - [U9]. 
 
Tabulka  4 – Přehled učiva z fyziky mikrosvěta v učebnicích [U1] - [U9] 
 

učebnice 
učivo fyziky mikrosvěta [U1] [U2] [U3] [U4] [U5] [U6] [U7] [U8] [U9] 
Planckova kvantová hypotéza                   
vlnová povaha částic                   
popis fotoelektrického jevu                   
Eisteinova rovnice fotoelektrického jevu                   
zákony fotoelektrického jevu                   
praktická aplikace fotoelektrického jevu                   
neschopnost klasické fyziky vysvětlit zákony 
fotoelektrického jevu                   
Comptonův jev                   
Stručný popis Bohrova modelu                   
Bohrovy postuláty                   
energetická hladina, vrstva                   
základní myšlenky kvantové mechaniky                   
přirozená radioaktivita                   
radioaktivní přeměny                   
umělé přeměny prvků                   
struktura atomového jádra                   
štěpení uranu, řetězová reakce                   

Ročník JSŠ Týdenní počet hodin fyziky. 
9. 3 h 
10. 3 h 
11. 4 h 
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Zhodnotíme-li učebnice uplynulých let, pak musíme konstatovat, že obsahovaly 
některé myšlenky fyziky mikrosvěta, ale zachovávaly vžitou strukturu učiva. Nebyla řešena 
ani otázka modernizace didaktické soustavy učiva ani otázka metodiky výkladu a zařazení 
názorných prostředků. To bylo také možná jedním z popudů pro Ústřední pedagogickou 
komisi pro matematiku a fyziku při Jednotě československých matematiků a fyziků 
k vypracování návrhu učebních plánů na středních všeobecně vzdělávacích školách Postavení 
matematiky, fyziky, astronomie a deskriptivní geometrie v učebním  plánu střední všeobecně 
vzdělávací školy [16]. V něm se například doporučovalo, aby témata tradičně probíraná byla 
podstatně prohloubena a doplněna podle stavu současné fyziky, aby byla zařazena nová 
témata především z fyziky pevných látek, molekulové a atomové fyziky a elektroniky. 
 Koncem roku 1960 byl přijat zákon [Z7]. Povinná školní docházka byla opět 
prodloužena na devět let, Střední všeobecně vzdělávací školy (SVVŠ) měly tři postupné 
ročníky. 
 V roce 1966 byly vydány nové učební osnovy [Z8] a studenti si mohli na SVVŠ zvolit 
podle svého zájmu a nadání studium ve větvi humanitní nebo přírodovědné. Počty hodin 
věnovaných týdně výuce fyziky v obou větvích ve všech třech letech studia se celkově lišily o 
tři hodiny, jak ukazuje tabulka 5.  
 
Tabulka 5 – Týdenní hodinová dotace výuky fyziky na SVVŠ do školního roku 1966.  
  
  
  
V souladu se Školským zákonem  o soustavě výchovy a vzdělání [Z7] se mění  název učebnic 
fyziky (pro 3.ročník SVVŠ (dříve 11. ročník JSŠ)) [U10], obsahově však ke změnám nedošlo. 
Vyšla nová publikace [U11], v níž se poprvé objevuje slupkový model atomu a 
Schrödingerův  model atomu.  
 Vzhledem k rozsahu učiva (nejen fyziky) na střední škole byl v roce 1968 přijat zákon 
[Z9], kterým se od školního roku 1969/70 tříleté SVVŠ změnily na čtyřletá gymnázia, která 
stejně jako SVVŠ poskytovala úplné střední všeobecné vzdělání a připravovala pro studium 
na vysoké školy. S novým zákonem byly vydány i nové osnovy [Z10]. O počtech  hodin 
přidělených předmětu fyzika vypovídá tabulka 6. 
 

                                     Ročník Větev SVVŠ 1. 2. 3. 
humanitní 3 h 3 h 4 h 
přírodovědná 4 h 4 h 5 h 
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Tabulka 6 – Týdenní hodinová dotace výuky fyziky na gymnáziích od šk. roku 1969/70. 
  
  
  
  
Pro výuku moderních partií fyziky se používaly učebnice [U11] a [U12]. V nich se 
vyskytovala z elementarizovaného výkladu kvantové fyziky následující témata: 
- fotoelektrický jev – popis jevu, Einsteinovo vysvětlení zákonů jevu, využití ve fotonkách, 

neschopnost klasické fyziky zákony jevu vysvětlit, 
- foton,  
- Bohrův model atomu vodíku – neudržitelnost klasické představy o oběhu elektronu kolem 

jádra a Bohrovo řešení, Bohrovy předpoklady, hlavní kvantové číslo, spektrum atomu 
vodíku, 

- jiné modely atomu – Sommerfeldova teorie eliptických drah, zavedení vedlejšího, 
magnetického a spinového kvantového čísla, Pauliho princip. 

V [U12] ve srovnání s [U11] se navíc objevuje: 
- diskuse o hmotnosti a hybnosti fotonu, Comptonův jev, 
- vlnová povaha částice – de Broglieho hypotéza, pravděpodobnostní vlny, Davissonův – 

Germerův pokus, Heisenbergova relace neurčitosti, 
- Bohrův model atomu vodíku – výpočty energetických hladin a poloměrů kruhových drah 

elektronu v atomu vodíku, Franckův-Hertzův pokus, nedostatky Bohrova modelu, 
- jiné modely atomu – Schrödingerův  vlnově mechanický model atomu. 
 

První učebnicí, která se pokusila o moderní pojetí výkladu elementárních základů fyziky 
mikrosvěta v rámci gymnaziálního kurzu, byla experimentální učebnice [U13]. Výuka podle 
[U13] byla ve čtvrtém ročníku na vybraných gymnáziích v Československu zahájena  ve 
školním roce 1982/83. Tak vstoupil experiment, který byl součástí projektu přestavby výuky 
na střední škole, do své poslední fáze. Program přestavby stanovil dokument ÚV KSČ a vlády 
ČSSR Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy v červnu 1976. Gestorem 
realizace tohoto projektu na gymnáziu byl Výzkumný ústav pedagogický v Bratislavě, který 
v těsné spolupráci s  Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze také řídil experimentální 
ověřování nové koncepce výuky fyziky. S experimentem se skončilo v roce 1984. Do vydání 

                                     Ročník 
Větev gymnázia 1. 2. 3. 4. 
humanitní 3 h 3 h 2 h 2 h 
přírodovědná 3 h 4 h 3 h 3 h 
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učebnice [U14] zbývaly tři roky. Zdálo by se tedy, že to byla doba dosti dlouhá na to, aby 
bylo provedeno zhodnocení získaných zkušeností z výuky podle [U13], drobné úpravy 
v rozsahu učiva, resp. v samotném textu (ostatně tak, jak by se to mělo dělat vždy, když se 
zpracovává definitivní verze učebnice). V případě publikace  [U13] nebyla však situace tak 
jednoduchá. Obsahovala tolik nedostatků, že bylo nutné přistoupit k jejímu zcela novému 
zpracování [15]. Zároveň došlo ke změně vedoucího autorského kolektivu. Místo doc. RNDr. 
D. Lehotského, CSc. se vedoucím stal prof. RNDr. J. Pišút, DrCs. Ten je také autorem pasáží 
„Základní pojmy kvantové fyziky“ a „Elektronový obal atomu“ v  [U14]. 

Učebnici [U13] byla vytýkána především předimenzovanost, zacházení do zbytečných 
experimentálních podrobností (fotoelektrický jev, Comptonův jev), věcné chyby,  přemíra 
nových pojmů, nejasně formulované věty, malá didaktická propracovanost apod. Vlastní 
výklad kvantové mechaniky v ní začíná zavedením a interpretací vlnové funkce. Jeho 
základem je věcně nesprávné  vysvětlení kvantování energie částice, jejíž pohyb je omezen na 
konečnou oblast prostoru. Pokračuje věcně nesprávným odvozením relace neurčitosti a ani 
následující komentáře o stabilitě atomu nejsou v pořádku. Pro celou pasáž je typická snaha 
vysvětlit vše z pohledu klasické fyziky. V oddílu nazvaném Elektronový obal atomu byly 
připomínky obzvláště k paragrafům Kvantově mechanický model atomu, Iont H2

+ a molekula 
vodíku, Chemická vazba. Ucelenější informace o experimentálním učebním textu lze najít 
např. v [17] a v [15].   

Publikace [U13] byla natolik problematickou a z mnoha hledisek nevyhovující, že 
v [U14] muselo být ve velmi krátkém čase mnohé upraveno. A tak i elementarizovaný výklad 
základů kvantové fyziky v [U14] obsahoval nedostatky. Šlo o některé konkrétní pojmy, 
respektive pasáže ve výkladu a jejich vhodnost či nevhodnost zařazení do učiva. Je však nutné 
poznamenat, že učebnice [U14] znamenala velké zvýšení úrovně výkladu partií fyziky 
mikrosvěta. Kolektiv autorů snížil rozsah textu, zjednodušil výklad a přiblížil ho tak žákům. 
Více prostoru bylo věnováno vysvětlení základních pojmů a vztahů, a to i za cenu toho, že 
některá obtížná témata z textu vypadla, nebo jim bylo věnováno méně pozornosti. Pro 
zlepšení motivace byly vsunuty do textu historické poznámky (v učebnici jsou vytisknuty 
petitem).  

Z učebnice [U14] vypadlo oproti [U13] podrobné odvození změny vlnové délky 
rentgenového záření při Comptonově jevu, dále vztah neurčitosti a souvislost mezi vztahem 
neurčitosti a stabilitou atomu. Naopak navíc bylo zařazeno opakování základních poznatků o 
atomu ze druhého ročníku, Rutherfordův objev atomového jádra, souvislost čarových spekter 
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atomů a existence diskrétních kvantových (stacionárních) stavů. Franckův – Hertzův 
experiment byl pouze přesunut na jiné místo, stejně jako princip laseru.  

Výklad atomové fyziky začíná v  [U14] souvislostí mezi stojatými elektronovými 
vlnami v jednom rozměru a kvantováním energie. Vlastnosti vlnových funkcí příslušných 
k jednotlivým stacionárním stavům elektronu v atomu vodíku jsou žákům sděleny bez 
hlubšího zdůvodňování. Pokračuje se stejně jako v  [U13] ke spinu elektronu, Pauliho 
vylučovacímu principu a k atomům s mnoha elektrony. Spin se objevuje jen jako veličina 
související s obsazováním elektronových hladin v atomu. 

Pasáž o atomových jádrech a elementárních částicích obsahuje velké množství aplikací 
fyziky v praxi. Materiál je téměř totožný s experimentální učebnicí, avšak zdůrazněny byly 
praktické aplikace jaderné fyziky. Podrobněji je popsána jaderná elektrárna a více pozornosti 
se věnovalo využití radioizotopů. O elementárních částicích se hovoří pouze ve dvou 
článcích, které vyznívají pro žáky spíše motivačně.    

Způsob výkladu se rovněž změnil. Nová verze se více přiblížila  historické 
posloupnosti vývoje poznání a víc zdůrazňovala empirické základy kvantové fyziky. 
Podrobně je komentována povaha mikroobjektů s tím, že mikroobjekty jako elektron a foton, 
nejsou ani vlnami ani částicemi klasické fyziky.           

V učebnicích  [U13] a [U14] se poprvé v historii vyučování fyzice na 
československých středních školách objevilo učivo o vlnové funkci a její pravděpodobnostní 
interpretaci, použití analogie „stojatá monochromatická vlna na struně délky L – elektron 
vázaný na úsečku stejné délky“ k odvození energetického spektra atomu vodíku ( vhodnost 
použití analogie vzbudila diskusi [18], [19] ) a pokus o objasnění podstaty chemické vazby na 
příkladu molekulového iontu vodíku a molekuly vodíku.  

Základy fyziky mikrosvěta se vyučovaly podle [U14] od školního roku 1987/88. 
Tabulka 7 přináší přehled učiva z fyziky mikrosvěta v učebnicích [U10] - [U14].  
 
Pozn.: Tmavý čtvereček znamená, že příslušná látka uvedená v tomtéž  řádku nalevo se 
v učebnici vyskytuje, vybarvení jen jeho poloviny značí přítomnost první nebo druhé části 
učiva uvedeného v tomtéž řádku vlevo.   
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Tabulka 7 – Přehled učiva z fyziky mikrosvěta v učebnicích [U10] - [U14]. 
učebnice 

učivo z fyziky mikrosvěta [U10] [U11] [U12] [U13] [U14] 

Fotoelektrický jev               
Planckova konstanta               
Einsteinova teorie fotoefektu               
Spektra rentgenového záření               
Comptonův jev               
Hmotnost a hybnost fotonu               
Světelná kvanta, vlny               
Základní poznatky o atomech               
Objev atomového jádra               
Čarový charakter atom. spekter a kvantování energie atomů               
Franckův - Hertzův pokus               
Spontánní a stimulovaná emise, laser               
Vlnové vlastnosti částic               
Částice a vlny, vlnová funkce               
Vlny a kvantování energie               
Prostorová stojatá elektronová vlna               
Vztahy neurčitosti, stabilita atomu               
Kvantové stavy jako stojaté vlny               
Elektronová stojatá vlna v jednom rozměru               
Neudržitelnost klasické představy o oběhu elektronu kolem jádra 
atomu a Bohrovo řešení               
Bohrovy předpoklady, hlavní kvantové číslo, spektrum atomu 
vodíku               
Výpočty energetických hladin a poloměrů kruhových drah elektronu v atomu vodíku               
Nedostatky Bohrova modelu               
Sommerfeldova teorie  eliptických drah, zavedení kvantových 
čísel               
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učebnice 
učivo z fyziky mikrosvěta [U10] [U11] [U12] [U13] [U14] 

Optická spektra atomů, kvantové přechody               
Atomy s více elektrony               
Pauliho princip               
Periodická soustava prvků               
Chemická vazba, iont H2

+ a molekula vodíku               
Spin elektronu, Sternův - Gerlachův pokus               
Experimentální metody jaderné fyziky, detekce částic               
Částicové složení jader, nuklidy, izotopy               
Hmotnostní úbytek a vazební energie jádra, jaderné síly               
Syntéza a štěpení jader               
Řetězová reakce, jaderný reaktor, elektrárna               
Zákony zachování při jaderných dějích               
Přirozená a umělá radioaktivita, jaderné záření               
Časový průběh radioaktivní přeměny, aktivita zářiče               
Využití radionuklidů               
Bezpečnost při práci s jaderným zářením               
Fyzika elementárních částic, kvarky               
 

Zaměřme se nyní na hodinové dotace výuky fyziky. Ve školním roce 1983/1984 u 
gymnázií bez zaměření byly počty týdenních hodin výuky fyziky v 1.-4. ročníku 3,3,3,4 , se 
zaměřením na výuku matematiky a fyziky pak 4,3,4,4. (V roce 1983 byly vydány nové učební 
osnovy pro I.a II. ročník gymnasia [Z11]. V následujícím roce 1984 nový školský zákon 
[Z12]. V témže roce vstoupily v platnost nové učební osnovy pro III. a IV. ročník gymnasia 
[Z13], nové učební plány pro gymnasia byly vydány v roce 1987 [Z14].) 

Ve školním roce 1989/90 byla vynucena redukce obsahu učebnice [U14] ve výuce 
fyziky dokumentem Metodický list k výuce předmětu fyzika ve 3.a 4. ročníku gymnázia, VÚP, 
Praha 1988 (ve čtvrtém ročníku ubyla jedna hodina ze čtyř). Učitelé podle výše uvedeného 
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dokumentu některé učivo z pasáží Základní pojmy kvantové fyziky a Elektronový obal atomu  
v [U14] ze svého výkladu vypustili (učebnice zůstala obsahově nezměněna). 

Zákon [Z12] byl změněn a doplněn zákonem [Z15]. V roce 1990 se podle učebních 
plánů [Z16] na gymnáziu všeobecném učila fyzika podle schématu 3,3,2,3, ve větvi humanitní  
podle schématu 2,2,2,2 a ve větvi přírodovědné byl přijat model 3,3,4,2. Student si mohl 
podle svého zájmu zvolit zaměření na matematiku (3,3,3,3), matematiku a fyziku (4,3,4,4), 
popř. programování (3,3,3,3) a pak byl týdenní počet hodin výuky fyziky tedy vyšší. 

V období do roku 1989 byla humanitní stránka vzdělání nejen podceňována, ale i 
nesmyslně ideologizována a tedy muselo nutně dojít k nápravě. Ovšem některá opatření již 
potvrzují, že došlo k opačnému extrému. Humanizace vzdělání je bohužel chápána jako 
protiklad přírodovědnému vzdělání. To je ovšem zásadní omyl, který by mohl mít nedozírné 
následky pro naši společnost [20]. Každému vzdělávajícímu se jedinci je nutno dát stejnou 
šanci jak v humanitním, tak i v přírodovědném vzdělání. Po roce 1989 začaly být bouřlivě 
diskutovány otázky obsahu a rozsahu fyzikálního učiva, vyučovacích metod, učebnic, cílů 
výuky a podmínek pro jejich realizaci na různých úrovních od učitelů fyziky, přes metodiky, 
až po ministerské poradce a úředníky. Zásadní zlom v diskusích a přístupech přinesla 
liberalizace. Ta dobře míněná snaha uvolnit doposud svázané a utažené, přinesla však do 
výuky fyziky i nepříliš šťastné nápady [21]. Jedním z nich je vydání nových učebních osnov 
fyziky pro čtyřletá gymnázia [Z17] a učebních plánů  [Z18] v roce 1991, v důsledku jejichž 
zavedení dochází na všeobecném gymnáziu poprvé od školního roku 1992/1993 k velmi 
výrazné redukci týdenního počtu hodin fyziky (2,2,2,R, kde R znamená, že je plně na 
posouzení a rozhodnutí ředitele školy, zda do maturitního ročníku výuku fyziky zařadí či 
nikoliv). Roku 1995 vyšel nový zákon [Z19] o soustavě základních škol, středních škol a 
vyšších odborných škol (školský zákon). Týdenní hodinové dotace výuky fyziky na 
všeobecném gymnáziu v jednotlivých ročnících se však bohužel nezvýšily ani s novým 
učebním plánem [Z20].  

Zásadní novinkou od školního roku 1990/1991 je také to, že učebnice fyziky již 
nebyly koncipovány po ročnících, ale po jednotlivých tématech. Od školního roku 1993/1994 
se používá pro výuku základů elementů fyziky mikrosvěta na gymnáziu učebnice [U15], 
popřípadě její druhé vydání [U16] nebo třetí, přepracované vydání [U17]. Podrobný komentář 
k [U17] je v 1.4.  

V roce 1999 vstoupil v platnost Generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým 
studijním cyklem [Z21] a se čtyřletým cyklem [Z22]. Ani tento – dodnes platný – dokument,  
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jehož podrobný rozbor je uveden v 1.5., nezměnil týdenní počet hodin fyziky na gymnáziích a 
tedy zůstalo u schématu 2,2,2,R. 

Tabulka 8 přináší přehled hodinových dotací gymnaziálního kurzu fyziky od školního 
roku 1969/1970 až po současnost.  
 

Tabulka 8 – Vývoj hodinových dotací fyziky od roku 1969 po současnost. 
  ročník        
Školní rok + zaměření větve 1. 2. 3. 4. celkem 

hum. 3 3 2 2 10 1969/1970 
přír. 3 4 3 3 13 
všeob. 3 3 3 4 13 1983/1984 
M + F 4 3 4 4 15 
všeob. 3 3 2 3 10 
hum. 2 2 2 2 8 
přír. 3 3 4 2 12 
M + F 4 3 4 4 15 
M 3 3 3 3 12 

1989/1990 

prog. 3 3 3 3 12 
všeob. 3 3 2 2 10 
hum. 2 2 2 2 8 
přír. 3 3 4 2 12 
M 3 3 3 3 12 
M + F 4 3 4 4 15 

1990/1991 

prog. 3 3 3 3 12 
1992/1993 - současnost všeob. 2 2 2 R 6 

           
 

1.4. Učebnicový obraz fyziky mikrosvěta v současné gymnaziální učebnici
    

        Historicky třetí učebnicí (po učebnicích  [U13] a [U14]) užívanou na českých 
gymnáziích, která se pokouší o moderní pojetí výkladu elementárních základů kvantové 
fyziky v rámci gymnaziálního kurzu fyziky, je učebnice „Fyzika mikrosvěta“ autora doc. Ing. 
Ivana Štolla, CSc. Poprvé vyšla v roce 1993 v nakladatelství Galaxie v Praze [U15]. Podruhé 
byla vydána  v nakladatelství Prometheus v Praze v roce 1994 v edici Učebnice pro střední 
školy [U16] a v současné době existuje již dotisk třetího, přepracovaného vydání z roku 2003 
(nakladatelství se od druhého vydání učebnice již nezměnilo) [U17]. 
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  Ani tyto učebnice však nebyly či nejsou pro výuku ideální. Problémy, které se 
vyskytly v [U15], jsou podrobně rozebrány v [22], stejně jako nedostatky [U16] v [23]. 
Učebnice [U17] je současnou gymnaziální učebnicí, proto jí bude věnována v následujícím 
textu největší pozornost. Třetí, přepracované vydání učebnice [U17] má 189 stránek a 
obsahuje na rozdíl od předchozích vydání [U15] a [U16] čtyři teoretická cvičení (Hmotnosti a 
rozměry atomů a jader, Fotony, Srovnání chemické a jaderné energie, Radioaktivita) a dvě 
cvičení laboratorní (Spektra atomů, Zkoumání vlastností radioaktivity). Autor odstranil 
některé formulační nepřesnosti, které mu byly vytýkány v [22]. Způsob výkladu všech pasáží 
se nijak podstatně od [U15] a [U16] nezměnil. Nově jsou do každé kapitoly zařazovány 
řešené příklady vždy k příslušné problematice. Učebnice [U17] velmi úzce navazuje na [U14] 
a výběrem témat se s ní téměř shoduje. Odlišuje se jejich konkrétním zařazením a větším 
rozsahem. Výklad se v ní provádí na obecnější úrovni, což však v některých případech snižuje 
srozumitelnost probírané látky (např. podkapitoly Atom vodíku, Periodická soustava, 
Chemická vazba, Lasery, …). Způsob výkladu a používaný jazyk je bližší studentu střední 
školy v  [U14]. Učebnice [U17] nechává při rozvíjení myšlenek až příliš mnoho na úvaze 
studenta. Používá i věty obecného charakteru, které jsou však nutně pro středoškolského 
studenta nesrozumitelné (úvahy o symetriích).   
  Učebnice [U17] je přehledně rozčleněna do šesti kapitol, přičemž první čtyři kapitoly 
jsou dále rozčleněny na pět podkapitol. Pátá kapitola je kratší (tři podkapitoly) a šestá 
obsahuje šest podkapitol.  
1. Struktura mikrosvěta 
1.1. Poznávání mikrosvěta 
1.2. Svět molekul a atomů 
1.3. Nitro atomu 
1.4. Stavba jádra 
1.5. Vazebná energie a energie reakce 
2. Pohyb v mikrosvětě 
2.1. Kvantová hypotéza 
2.2. Fotoelektrický jev 
2.3. Foton 
2.4. Vlnové vlastnosti částic 
2.5. Kvantová mechanika 
3. Atomová fyzika 
3.1. Kvantování energie atomů 
3.2. Atom vodíku 
3.3. Periodická soustava 
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3.4. Chemické vazby 
3.5. Lasery 
4. Jaderná fyzika 
4.1. Vlastnosti atomových jader 
4.2. Radioaktivita 
4.3. Jaderné reakce 
4.4. Jaderná energetika 
4.5. Využití radionuklidů a ochrana před zářením 
5. Částicová fyzika 
5.1. Experimentální metody výzkumu částic 
5.2. Systém částic 
5.3. Interakce mezi částicemi 
6. Fyzikální obraz světa 
6.1. Obraz světa ve starověku 
6.2. Vývoj představ o vesmíru 
6.3. Zrození vědecké mechaniky 
6.4. Poznání elektromagnetických jevů 
6.5. Současný fyzikální obraz světa 
6.6. Vztah fyziky k ostatním přírodním vědám a technice. 
  
  Pojmy mikrosvět, makrosvět a kvantová fyzika, která popisuje zákonitosti mikrosvěta, 
vymezí čtenáři první kapitola. Bez vysvětlování či vyvozování je předložen poznatek o 
diskrétní struktuře těles (molekuly, atomy) s připomenutím antických filozofů, fyziků a 
filozofů novověku a chemického atomismu. Po zavedení fyzikální veličiny látkové množství a 
Avogadrovy konstanty se dochází jednoduchými výpočty k odhadu charakteristických 
rozměrů atomů a molekul, jejich hmotností, velikosti náboje iontu a k odhadu velikosti 
energie chemické vazby. V [U17] jsou podrobněji oproti [U15], [U16] popsány metody 
měření Avogadrovy konstanty, obzvláště metoda Perrinova. Autor učebnice předkládá čtenáři 
fakta o experimentech vedoucích k objevu katodových paprsků Juliem Plückerem a jak na 
základě těchto a dalších pokusů (konkrétně se již autor nezmiňuje) vyslovil Joseph John 
Thomson předpoklad o tom, že katodové paprsky jsou proudem rychle letících záporně 
nabitých částic - elektronů.  Bez dalších zdůvodňování je konstatováno, že elektron je součástí 
atomu. Následuje popis Millikanova pokusu, kterým byla změřena hodnota náboje elektronu.  
Elektrická struktura atomů (Z elektronů a kladný náboj jádra Ze) se v učebnici předpokládá a 
pak už je pouze na dalších místech textu žák bez dalšího komentáře v tomto utvrzován. 
Stavba atomu je nejprve prezentována Thomsonovým „pudinkovým“ modelem, po předložení 
výsledků Rutherfordových pokusů jaderným modelem atomu. Popis provedení experimentu je 
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podán přiměřeným způsobem pro středoškolského studenta, avšak skutečnost, že alfa částice 
jsou atomy helia zbavené elektronů se pouze konstatuje. Objev atomového jádra je odbyt 
poměrně neprůhlednou formulací. Fyzikální interpretace pořadového čísla prvku 
v Mendělejevově periodické tabulce se rovněž pouze konstatuje.  V první kapitole jsou též 
vysvětleny pojmy chemický prvek, nuklid a izotop, definuje se protonové, neutronové a 
nukleonové číslo a způsob označování atomu značkou. Je uveden princip hmotnostního 
spektrometru a dále je naznačena složená struktura nukleonů. Relativistickým vztahem jsou 
definovány vazebná energie soustavy a energie reakce. Čtenář je seznámen s chováním 
soustavy s kladnou vazebnou energií, se zápornou vazebnou energií a řádovými velikostmi 
vazebné energie různých soustav (chemické vazby, nukleonů v jádře, kvarků). 

Ve druhé kapitole se zavádí pojem absolutně černého tělesa a je proveden výčet 
experimentálně pozorovaných vlastností jeho záření. Za východisko z problémů s vysvětlením 
experimentálních faktů (nedařilo se odvodit vztah, který by vyjadřoval závislost energie 
rovnovážného záření na vlnové délce je označena Planckova kvantová hypotéza a je 
zformulováno její znění. Pro zajímavost je uveden Planckův vzorec pro spektrální hustotu 
intenzity vyzařování, který se však jeví bez jakéhokoliv vysvětlujícího textu pro žáka bez 
přínosu. Dále se učebnice zabývá vcelku podrobně výkladem fotoelektrického jevu. Na rozdíl 
od předchozích vydání již bohužel chybí odvození vztahu pro energii a hybnost kvanta záření 
(E=hf, p=h/λ) pomocí speciální teorie relativity. Je nutné, aby si žáci uvědomili, že tak rychle 
se pohybující objekty se popisují relativisticky. 

Naopak komentář experimentu, který vede ke změření velikosti Planckovy konstanty, 
je doplněn i grafickou závislostí brzdného napětí Uo=Ek/e, při němž proud emitovaných 
elektronů klesne na nulu, na frekvenci f. Grafická závislost je lineární, zjištěním směrnice 
přímky lze přímo určit velikost Planckovy konstanty. Že lze z grafu určit také velikost 
výstupní práce pro daný kov, již zmíněno není, přitom by se pro studenta střední školy 
nejednalo o nikterak náročnou úvahu.      

Následuje rozbor Comptonova jevu, dvojštěrbinového experimentu a dále úvahy o 
korpuskulárně vlnovém dualismu. Výklad je doplněn oproti [U15], [U16] o řešený příklad: 
Počet fotonů emitovaných žárovkou.  
V podkapitole Vlnové vlastnosti částic se žák seznamuje s de Broglieho hypotézou a popisem 
Davissonova-Germerova pokusu. Autor též naznačí způsob popisu mikroobjektu pomocí 
vlnové funkce i s pravděpodobnostní interpretací a komentuje význam pojmu částice 
v mikrosvětě. Dále nastíní souvislost kvantové a klasické mechaniky prostřednictvím principu 
korespondence a vyšetřuje chování mikroobjektu uvnitř nekonečně hluboké potenciálové 
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jámy užitím analogie mezi stacionárním kvantovým stavem částice uvězněné na úsečce a 
stojatou monochromatickou vlnou na struně. Je konstatováno, že určit energii En a 
pravděpodobnost výskytu částice je možné pouze řešením kvantově mechanické rovnice, 
kterou sestavil rakouský fyzik Erwin Schrödinger. Druhá kapitola je uzavřena zmínkou o 
Heisenbergově relaci neurčitosti. 

Třetí kapitola je věnována výkladu pojmů emisní a absorpční spektrum, spektrum 
atomu vodíku a Balmerův vzorec. Jsou formulovány Bohrovy postuláty a je proveden rozbor 
Franckova-Hertzova pokusu potvrzujícího jejich správnost. Oproti předchozím vydáním je 
zařazen řešený příklad: Ionizace atomu vodíku. Následuje Bohrův model atomu vodíku 
(včetně výpočtu energetického spektra), popis kvantového modelu atomu vodíku (jsou 
zavedena čtyři kvantová čísla a uveden jejich fyzikální význam). Pro popis pohybu elektronů 
v elektronovém obalu u složitějších prvků je nastíněna metoda jednoelektronového přiblížení 
a pro vysvětlení stavby elektronového obalu atomů jsou vysloveny dva principy – princip 
nerozlišitelnosti částic a Pauliho vylučovací princip, v souvislosti s nímž se definují pojmy 
fermion a boson. Následuje výklad způsobu obsazování stavů atomu elektrony a fyzikální 
zdůvodnění jejich chemických vlastností, výklad dvou základních typů chemické vazby – 
iontové a kovalentní. Krátce je pohovořeno o kovové vazbě a o pásové teorii pevných látek. 
V závěru kapitoly se autor snaží vyložit princip laseru, před čímž zavádí nezbytné pojmy 
(spontánní a stimulovaná emise, stimulovaná absorpce, aktivní prostředí, metastabilní 
hladina).  

Čtvrtá kapitola se zabývá vlastnostmi jaderných sil a závislostí vazebné energie 
připadající na jeden nukleon na nukleonovém čísle. Je uveden kapkový a slupkový model 
atomového jádra. V dalším je čtenář seznámen s historií objevu přirozené radioaktivity, 
s druhy radioaktivního záření a jejich vlastnostmi. Je vysvětlen zákon radioaktivní přeměny a 
objasněn na konkrétním řešeném příkladu: Poločas přeměny. Tato úloha byla zařazena až 
do přepracovaného vydání. Následuje vysvětlení pojmu jaderná reakce. Autor uvádí konkrétní 
příklady historicky prvních umělých reakcí. V dalším textu dělí jaderné reakce podle způsobu 
uvolňování energie na jaderné slučování a štěpení. Je vysvětlen princip jaderného reaktoru a 
jaderné elektrárny a také je upozorněno na možnost zisku energie pomocí řízené jaderné fúze 
(v zařízení tokamak). Výklad je opět doplněn o řešený příklad: Spotřeba paliva v jaderné 
elektrárně. Učebnice poukazuje na široké využití radionuklidů v běžném životě, současně je 
však upozorněno i na nebezpečí radioaktivity a nutnost ochrany při jejím využívání.  
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V páté kapitole je proveden popis experimentálních zařízení pro výzkum částic 
(Geigerův-Müllerův počítač, Wilsonova mlžná komora, bublinková komora, lineární 
urychlovač, cyklotron, fázotron, synchrotron, synchrofázotron). Následuje poznatek o 
existenci antičástic a je popsán jev anihilace částice s příslušnou antičásticí. Částice jsou 
děleny podle různých kriterií. 

V poslední části této kapitoly je pak uveden přehled současného stavu znalostí o 
základních silách působících v přírodě, který směřuje ke sjednocení těchto interakcí 
v interakci jedinou.  

Závěrečná šestá kapitola podává přehled vývoje fyzikálního obrazu světa od starověku 
až po současnost. Krátce se zde diskutuje i vztah fyziky k ostatním přírodním vědám a 
technice.     

Učebnice Fyzika mikrosvěta je jen průměrným učebním textem. Svou koncepcí se 
shoduje s učebnicí [U14], od které se liší spíše jen konkrétní argumentací a rozsahem 
jednotlivých článků. Kladem posuzované učebnice je velmi přehledné základní členění do 
šesti kapitol.   
 
1.5. Současný stav učebních plánů 
1.5.1. Obecná část 

V současné době patří mezi schválené dokumenty, které gymnázia využívají 
Generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem [Z21],  Učební plán 
gymnázia se čtyřletým studijním cyklem [Z22], Učební osnovy gymnázia . Osmiletý studijní 
cyklus. Čtyřletý studijní cyklus. [Z23],  Standard vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu [Z24], a 
Standard základního vzdělávání [Z25]. Přičemž [Z21], [Z22], [Z23] byly vydány v jediné 
publikaci Učební dokumenty pro gymnázia, Učební plány, Učební osnovy, Osmiletý studijní 
cyklus, čtyřletý studijní cyklus [Z26].  

Dokument Standard vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu [Z24] byl schválen MŠMT ČR 
dne 12. února 1996 pod č.j. 27 532/95-2 a vešel v platnost 1.9.1996. Dokumenty 
Generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem [Z21], Učební plán 
gymnázia se čtyřletým studijním cyklem [Z22], Učební osnovy gymnázia. Osmiletý studijní 
cyklus. Čtyřletý studijní cyklus [Z23] vstoupily v platnost 1.9. 1999, počínaje prvním a pátým 
ročníkem osmiletého, resp. prvním ročníkem čtyřletého studia, čímž ztratily platnost Učební 
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osnovy čtyřletého gymnázia, Fyzika [Z17], Učební osnovy čtyřletého gymnázia[Z27] a Učební 
plány pro gymnázia [Z20].  

Generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem [Z21] je 
koncipován tak, že navazuje na pátý ročník základní školy a je závazný pro denní studium 
osmiletého cyklu studijního oboru 79-02-5 ( dle Jednotného katalogu oborů vzdělání JKOV, 
podle nového číselníku KKOV Klasifikace kmenových oborů vzdělání se používá kódu 79 41 
K/800).  Je určen pro období, než bude v souladu se schválenými cíli Koncepce resortu 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zpracováno nové pojetí gymnaziálního 
vzdělávání a s ním související rámcové učební dokumenty.  

Z tohoto učebního plánu se odvozuje také učební plán šestiletého studia, a to 
vynecháním prvního a druhého ročníku.  

Součástí učebního plánu [Z21] jsou závazné poznámky (např. informace o tom, že 
časová dotace uváděná v učebním plánu je minimální časovou dotací vyučovacích předmětů, 
kterou nelze snižovat, jejíž zvýšení je však možné prostřednictvím disponibilních hodin, co to 
jsou tzv. disponibilní hodiny, jakým způsobem může být třída v jednotlivých předmětech 
dělena na skupiny, informace k zařazování volitelných a nepovinných předmětů do výuky, 
apod.). Obsahuje také  rámcové podmínky a požadavky (např. pro zaměření matematika a 
fyzika se jimi rozumí vymezení profilujících předmětů, tj. matematika a fyzika, informace, 
s jakými minimálními počty hodin musí být tyto předměty do výuky zařazeny, materiální 
podmínky školy – speciální učebna a laboratoř fyziky s odpovídajícím přístrojovým 
vybavením, atd.) pro jednotlivá, v současné době aktivní, zaměření studijního oboru 
gymnázium [Z21]. (Např. zaměření všeobecné, matematika, matematika a fyzika, 
přírodovědné předměty, programování, estetickovýchovné předměty, živé jazyky, klasické 
jazyky, vybrané předměty v cizím jazyce, humanitní předměty, tělesná výchova a sportovní 
příprava).  

Pátý až osmý ročník tohoto učebního plánu může být využit pro výuku ve čtyřletém 
studijním cyklu, určeném pro absolventy devátých ročníků základních škol.  

Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem [Z22] je určen pro absolventy 
devátého ročníku základních škol a závazný pro studijní obor 79 41 K/400 gymnázium 
čtyřleté studium. Rovněž tento učební plán stanovuje minimální hodinovou dotaci 
jednotlivých předmětů a další závaznosti obdobné učebnímu plánu pro osmileté studium. 

Učební osnovy gymnázia, Osmiletý studijní cyklus, Čtyřletý studijní cyklus [Z23] jsou 
určeny pro období, než bude v souladu s novou koncepcí resortu školství a připravovaným 
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novým školským zákonem zpracováno nové pojetí gymnaziálního vzdělávání a jeho rámcové 
učební dokumenty. 

Při vymezení obsahu učiva byl v těchto osnovách [Z23] zohledněn příslušný standard 
[Z24], resp. [Z25]. Součástí dokumentů [Z23] jsou také doporučení pro učitele, jak u 
jednotlivých vyučovacích předmětů přistupovat k obsahu a organizaci výuky (např. navržené 
uspořádání učiva není pro vyučujícího závazné, lze jej změnit podle podmínek školy).  

V prvních čtyřech letech osmiletého studia pak byla zohledněna skutečnost, že 
v gymnáziích pracují učitelé s vybranými žáky, a proto mohou postupovat ve výuce rychleji a 
učivo více prohlubovat ve srovnání s možnostmi učitelů při výuce žáků na ZŠ. Učitelům je 
dána možnost diferenciace obsahu i rozsahu výuky tak, aby bylo možné k výchově a výuce 
talentovaných žáků využít po splnění povinné části osnov i doporučené rozšiřující učivo.  

Učební osnovy respektují pojetí učebního plánu, v němž disponibilní hodiny a 
volitelné předměty (o jejichž zařazení rozhoduje ředitel školy) umožňují jeho variabilnost ve 
využívání možné časové dotace. Osnovy mají rámcový charakter, učivo není členěno do 
ročníků, nejsou uvedeny hodinové dotace pro jednotlivá témata apod. Rámcově pojaté učební 
osnovy také předpokládají, že vyučující bude vycházet z vlastního tématického plánu, 
vypracuje vlastní posloupnost v řazení tématických okruhů nebo celků a na základě zvoleného 
didaktického přístupu k obsahu učiva a vlastních pedagogických záměrů upraví i časové 
rozvržení výuky daného předmětu. Vždy však vyučující musí přihlížet k tomu, aby nebyly 
porušeny logické vazby v jeho předmětu , ani logické vazby s učivem dalších předmětů. 

Učební plány jak pro čtyřletá, tak pro osmiletá gymnázia obsahují (jak již bylo 
zmíněno) také volitelné předměty. Žák gymnázia musí  z nabídky školy během studia 
absolvovat minimálně tři, maximálně však čtyři volitelné předměty. Volitelný předmět 1 
může být zařazen již do učebních plánů prvního ročníku čtyřletého studia, popř. pátého 
ročníku studia osmiletého, volitelný předmět 2 obdobně do druhého ročníku čtyřletého studia 
a tomu odpovídajícího šestého ročníku osmiletého studia, avšak povinně musí učební plány 
gymnázia od třetího resp. sedmého roku studia obsahovat dva volitelné předměty. Volitelné 
předměty jsou zaváděny do výuky podle zájmu žáků a podle pedagogických záměrů a 
podmínek gymnázia (tato skutečnost se neřídí žádným předpisujícím dokumentem).  Nabídka 
volitelných předmětů, jejich zaměření a obsah učiva je v kompetenci a plné odpovědnosti 
ředitele. Volitelný předmět 1, volitelný předmět 2, volitelný předmět 3 zpravidla navazují na 
některý povinný předmět (nebo skupinu předmětů), prohlubují a funkčně rozvíjejí jeho 
vzdělávací obsah, a proto nejsou samostatnými předměty maturitní zkoušky. Časová dotace 
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volitelných předmětů 1-3 jsou dvě vyučovací hodiny týdně, u volitelného  předmětu 4 jde 
nejvýše o tři vyučovací hodiny. 

V jednotlivých ročnících čtyřletého gymnázia všeobecného zaměření je fyzice přidělen 
závazný minimální počet týdenních hodin 2, 2, 2, 0. V osmiletém studiu všeobecného 
zaměření jde v jednotlivých ročnících o týdenní počty hodin 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0. Počet hodin 
přidělený fyzice však může být i vyšší, neboť  vše záleží na posouzení a rozhodnutí ředitele 
školy, jak naloží s tzv. disponibilními hodinami, které jsou v učebním plánu k dispozici 
v každém ročníku.  

Osnovy [Z23] předepisují provést v 1.-3. ročníku čtyřletého gymnázia, resp. v 5.-7. 
ročníku osmiletého studia minimálně čtyři laboratorní práce v každém z uvedených ročníků 
(uvažováno pro nejnižší možný počet povinných hodin fyziky), avšak nevymezují konkrétně 
jejich obsah. Předpokládá se, že ten si stanoví každá škola sama podle svých vlastních 
materiálních podmínek. V osnovách je uveden pouze soubor námětů laboratorních prací 
k povinnému učivu, z nichž si vyučující může podle podmínek na škole vybrat, ale může 
zařadit i laboratorní práce zcela jiné.  

Doporučené rozšiřující učivo je možno probírat až tehdy, když si žáci dostatečně 
osvojí učivo z povinné části osnov. Není zde však blíže specifikováno, zda rozšiřující učivo 
zařadit ihned tam, kam by logicky patřilo po probrání určité látky, nebo např. rozšiřující učivo 
z mechaniky zařadit až po probrání celé mechaniky či ještě jinak. V rámci doporučeného 
učiva lze též provádět laboratorní práce.       

1.5.2. Situace na některých školách v České republice  
Při současném obsahu a rozsahu učebních osnov by bylo nemožné zodpovědně učit 

fyziku při týdenní hodinové dotaci pro jednotlivé ročníky 2, 2, 2, 0, proto celá řada gymnázií 
zařazuje výuku i do posledního ročníku, tedy používají model 2, 2, 2, 2. Učivo fyziky by však 
mělo být procvičováno jak teoreticky, tak prakticky, nejlépe ve cvičeních v dělené třídě, což 
by vedlo k optimální hodinové dotaci 3, 3, 3, 2 [21]. Mnohá gymnázia využívají jakéhosi 
kompromisu v počtu týdenních hodin přidělených fyzice v jednotlivých ročnících: 2,5; 2,5; 
2,5; 2.  Půl hodiny fyziky týdně se většinou realizuje formou dvouhodinového praktického 
cvičení jednou za čtyři týdny ( kdy studenti absolvují během měsíce postupně  dvouhodinová 
praktika z přírodovědných předmětů - fyziky, matematiky, chemie a biologie). V něm lze 
procvičovat látku teoreticky řešením příkladů, problémových úloh, popř. přistoupit 
k laboratorním pracím a měřením. Tento stav jistě není nejvhodnější, z hlediska výuky samé 
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by bylo lepší provádět laboratorní práce i procvičovat příklady v přímé návaznosti na 
probíranou látku.  

Různorodost počtu týdenních hodin přiřazených výuce fyziky na gymnáziích v České 
republice je jednoznačně vidět z několika následujících příkladů:  
Gymnázium Brno, Vídeňská  všeobecné zaměření    2-3-3-2 
Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše všeobecné zaměření   3-2-3-2 
     se zaměřením na matematiku  3-3-3-4 
Biskupské gymnázium Brno,  

Barvičova všeobecné zaměření   2-2-2-0 
  přírodovědné zaměření  3-3-3-2 

Gymnázium Lovosice   všeobecné zaměření   2,5-2,5-2,5-2 
Gymnázium Ústí nad Labem, 
  Stavbařů  všeobecné zaměření   2,5-2,5-2,5-2 
Gymnázium J. Jungmanna  

Litoměřice  všeobecné zaměření   2-2-2-0 
Gymnázium Roudnice nad Labem všeobecné zaměření   2-2-2-2. 
     

Některá gymnázia řeší rozpor mezi nízkým minimálním počtem hodin z fyziky 
v učebních plánech a maximalisticky pojatými učebními osnovami např. i tak, že 
rozšiřujícímu učivu se učitel věnuje v rámci volitelného předmětu – semináře z fyziky (např. 
Gymnázium Lovosice, Biskupské gymnázium Brno - Barvičova, Gymnázium Teplice, 
Gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice, Gymnázium Ústí nad Labem - Stavbařů).  
Seminář z fyziky volí studenti, kteří o ni projevují skutečný zájem, chtějí z předmětu většinou 
maturovat a věnovat se mu i nadále studiem na vysoké škole. Formou volitelných předmětů 
tak v rámci jedné třídy (respektive téhož ročníku, ale ani to nemusí být vždy nutné) mohou 
vedle sebe existovat žáci, kteří mají více hodin přírodovědných, popř. humanitních předmětů 
podle vlastní orientace a zájmu.  

1.5.3. Tématický celek „Fyzika mikrosvěta“ v současných osnovách 
Fyzika mikrosvěta je jedním z devíti základních tématických celků, na něž je obsah 

učiva pro čtyřleté studium a pro vyšší ročníky osmiletého studia v osnovách rozčleněn. Jevy a 
pojmy vypsané v osnovách jsou pro učitele závazné, rozsah, hloubka probíraného učiva je 
v kompetenci učitele. Gymnázia logicky zařazují tématický celek „Fyzika mikrosvěta“ vždy 
až do posledního ročníku výuky fyziky vzhledem k obtížnosti prezentovat poznatky 
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z mikrosvěta studentům, kteří jsou navyklí pracovat jen s pojmy úzce spjatými s konkrétními 
představami z makrosvěta. 

Obsahově je celek „Fyzika mikrosvěta“ rozčleněn v [Z26] na tři části, a to: Základní 
poznatky kvantové fyziky, Fyzika elektronového obalu a Jaderná fyzika.  

V části Základní poznatky kvantové fyziky osnovy předepisují učiteli, aby probral 
následující jevy a pojmy: fotoelektrický jev, Einsteinova teorie fotoelektrického jevu, foton, 
energie fotonu. Vlnové vlastnosti mikročástic a jejich experimentální ověření. Korpuskulární 
a vlnová povaha záření a částic. 

Obsahem Fyziky elektronového obalu jsou témata:  Elektronový obal, kvantování 
energie atomu. Čárové spektrum atomu vodíku. Emise a absorpce světla atomem, emisní a 
absorpční spektra. Stimulovaná emise záření, laser.  

V poslední části nazvané Jaderná fyzika je nutné provést výklad následujících pasáží: 
Metody detekce částic, urychlovače částic, jaderné záření. Stavba jádra atomu. Isotopy prvků, 
nuklidy. Hmotnostní úbytek a vazební energie jádra. Jaderné síly. Syntéza a štěpení jader. 
Termonukleární syntéza. Řetězová reakce, jaderný reaktor, jaderná elektrárna. Přirozená 
radioaktivní přeměna prvků, umělá přeměna prvků, poločas přeměny. Radionuklidy, využití 
radionuklidů v praxi, ochrana člověka a jeho životního prostředí před škodlivými účinky 
jaderného záření. Struktura subnukleárních částic, kvarky. 

Doporučeným rozšiřujícím učivem jsou následující pojmy a jevy: Kvantově 
mechanický model atomu vodíku, kvantová čísla, orbital. Chemická vazba. Časový průběh 
radioaktivní přeměny, absorpce jaderného záření. Jaderné procesy a zákony zachování.  

Hesla tvořící doporučené rozšiřující učivo jsou pouze náměty pro vyučujícího. Ten je 
nemusí využít vůbec, či je využije jenom částečně, popř. si může obsah doporučeného 
rozšiřujícího učiva upravit podle podmínek ve škole či třídě.  

V rámci doporučeného učiva lze též provádět laboratorní práce. Mezi 28 náměty 
laboratorních prací uvedených v [Z26] je pouze jediná, která spadá tématicky do celku 
„Fyzika mikrosvěta“. Jde o studium vlastností jaderného záření, např. pomocí soupravy 
GAMABETA. Pokud má však učitel čas a chuť, lze provádět řadu dalších laboratorních prací 
z oblasti fyziky mikrosvěta, jejichž náměty lze najít např. v [24]. Zde však velmi záleží na 
materiální vybavenosti školy. Vzhledem k obtížnosti a nezvyklosti celé tématiky by možná 
nebylo od věci věnovat čas „myšlenkovým experimentům“ (např. dvojštěrbinový 
experiment). 
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2. Rozbor korespondence výkladu poznatků fyziky mikrosvěta 

na střední a vysoké škole 
 
2.1. Úvod do problematiky  

 
Výklad fyziky mikrosvěta lze podávat v podstatě na třech různých úrovních podle 

vyspělosti posluchačů: 
- axiomaticky 
- standardně (historicky) 
- elementarizovanou formou.  

Axiomatickou prezentaci je vhodné použít  pro přípravu jejích praktických uživatelů, 
odborných fyziků. Tento způsob podává fyziku mikrosvěta, zvláště pak kvantovou 
mechaniku, jako abstraktní teoretickou disciplínu matematického typu. Na počátku jsou 
předložena na první pohled málo průhledná obecná tvrzení vyslovená axiomaticky, z nichž je 
vše vyvozeno. 

Základní myšlenkou stoupenců tohoto přístupu je skutečnost, že chování mikroobjektů 
„zdravý rozum“ bez předchozího výcviku stejně nepochopí. Namísto dlouhého vysvětlování 
je proto, podle jejich názoru, lepší naučit studenty co nejrychleji konzistentnímu 
matematickému aparátu, s jehož pomocí budou řešit konkrétní úlohy. Z počátku se jim 
výsledky, které získají  jeho aplikací, budou zdát podivné. Avšak dostatečně dlouhým 
používáním  si na zvláštní chování mikroobjektů zvyknou.  

Použitím axiomatické prezentace se lze dostat velmi rychle ke konkrétním výpočtům 
netriviálních věcí. Ve smyslu předchozí věty jde vůbec o nejefektivnější způsob výuky. 
Zajímavé efekty vycházejí jako důsledky vyslovených axiomů, avšak souvislost s realitou 
(experimentem) je vidět až na konci.  

Standardní (historická) prezentace slouží pro přípravu široce vzdělaných 
přírodovědců, typickým příkladem je učitel fyziky. Nevychází přímo ze současného stavu, ale 
sleduje – alespoň z části - historický postup. Opírá se o experimentální výsledky a ukazuje 
vývoj jejich teoretického vysvětlení. Na základě fyzikálních úvah zdůrazňuje logické 
souvislosti, které jsou v axiomatickém přístupu implicitně zahrnuty v hotovém matematickém 
aparátu. Při tomto způsobu podání je více než v předchozím výkladu vidět souvislost 
s realitou. Častými odkazy na experiment a fyzikálními úvahami se zde postupně získává 
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informace zahrnutá v axiomech a doplňuje chudší matematický aparát. Toto pojetí dává 
představu o budování disciplíny postupným vytvářením a zpřesňováním pojmů a představ. 
Ukazuje směr cesty k vyslovení postulátů, na nichž je založena axiomatická prezentace. 
Historizujícím způsobem pojatý úvodní výklad umožní studentům přivyknout novým 
myšlenkám a postupům a přirozeným způsobem je připraví na formální výstavbu disciplíny. 
Tímto je blízký způsobu výuky na střední škole a může tak být budoucímu učiteli příkladem, 
na jehož základě lze založit vlastní výklad partií fyziky mikrosvěta. Kladem standardní 
prezentace je bezesporu velká názornost, daní je časová náročnost a zdlouhavost, což může 
vést k omezení okruhu probraných témat.  

Přístup ukazuje omezenou platnost klasické fyziky a nutnost vybudování fyziky nové. 
Umožňuje studentům vidět jednu a tutéž věc z několika pohledů. Dává názornou představu, 
jak je věda utvářena (experimentální materiál, systemizace a hierarchizace, formulování 
hypotéz, konstrukce teorie – induktivní přístup; teoretické předpovědi – deduktivní přístup, 
testování výsledků; úpravy a modifikace, … - induktivně-deduktivní přístup). 

Absolvent axiomatického přístupu si již málokdy doplní svoje znalosti i o přístup 
standardní, pokud se náhodou nestane učitelem. Opačným postupem (ze standardního k 
axiomatickému) vzniká určitě kvalitnější znalost než přímým absolvováním výuky založené 
na axiomatickém přístupu, neboť v jeho rámci dochází k hlubšímu uvědomování si souvislostí 
s realitou.  

Elementarizovaná prezentace je ještě názornější než standardní přístup. Jde o průpravu 
k pozdějšímu studiu fyziky mikrosvěta, o první přiblížení dané problematiky. Využívá se jí 
při výkladu na středních školách, případně při popularizaci vědy. Má převážně informativní 
charakter. Zdůrazňuje věcné  a logické  souvislosti [14]. Výkladem zpestřeným o historické 
hledisko lze na střední škole zaujmout i žáky, kteří se věnují spíše humanitním předmětům, 
neboť historické zajímavosti upoutají jejich pozornost. Elementarizovaná prezentace 
formuluje zjednodušený – méně úplný, méně přesný, ale v každém případě správný – výklad. 
Na velmi omezeném souboru navzájem souvisejících témat poskytuje základní informace o 
mikrosvětě a poukazuje na omezenou platnost klasických fyzikálních představ. Základním 
prostředkem je odkaz na experimenty a jejich kvalitativní diskuse. Musí vystačit 
s minimálním matematickým aparátem a nebo úplně bez něj. Může sice často pouze seznámit 
s hotovými výsledky; rozhodně by to však nemělo být jen formou nezdůvodněných pouček.  

Elementarizovaný výklad nemůže kvalifikovaně prezentovat nikdo, kdo nezvládl 
standardní prezentaci. Rovněž není dost dobře možné, aby se do elementarizovaného výkladu 
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pouštěl absolvent axiomatického přístupu. Zvládnout takový úkol by mohl pouze člověk 
obdařený značným pedagogickým nadáním.  

Mezi středoškolskou a vysokoškolskou verzí fyziky mikrosvěta existuje přímá 
souvislost. Lze ji v podstatě rozebrat dvojím způsobem podle toho, kterou verzi chceme 
zdůraznit. 

Za základ můžeme zvolit souvislý výklad vysokoškolské verze a během něj 
připomínat, co a jak by se z ní mohlo prezentovat na střední škole. Středoškolská verze je 
však díky tomuto postupu roztříštěná do řady víceméně izolovaných poznámek a nutno říci, 
že na první pohled nemusí být zcela jasné, jak z nich vytvořit celek.                          

Lze však vyjít i ze souvislého výkladu středoškolské verze a průběžně komentovat 
souvislost s vysokoškolskou verzí. Tentokrát pro změnu obdržíme soubor poznámek 
z vysokoškolského kurzu, v němž se bude orientovat jen ten, který vysokoškolským kurzem 
fyziky mikrosvěta již dříve prošel. Korespondencí středoškolského a vysokoškolského kurzu 
by si měl být každý učitel vědom a co nejdůkladněji ji promýšlet. Stejně tak by ji měli mít na 
zřeteli i autoři učebnic. 
 Při středoškolském výkladu fyziky mikrosvěta by si učitel měl předem stanovit cíle, 
kterých by chtěl při své výuce dosáhnout. Pokud se mu podaří, aby si žáci uvědomili, že: 
- s jevy, s nimiž se setkáváme ve svém každodenním životě, ještě není vyčerpán celý svět, 
- kromě části světa, kterou jsme schopni vnímat přímo svými smysly, respektive po 

vyzbrojení jednoduchými pomůckami (makrosvět), existují i oblasti jiné s jinými jevy 
(mikrosvět,  megasvět), 

- mikrosvět není pouhou zmenšeninou makrosvěta (stejně jako megasvět není pouhou 
zvětšeninou makrosvěta), 

- lidský rozum je schopen (po vynaložení patřičného úsilí) zvládnout i problémy, které se 
z počátku zdají být zcela nepochopitelné, 

mohl by být spokojen. 
   Klade-li si učitel právě tyto cíle, pak z nich nutně musí vyplynout určitá pravidla pro 

výklad fyziky mikrosvěta na střední škole: 
- neměla by se studentům předkládat pouze hotová fakta, 
- měl by být vidět historický vývoj, který výklad na jedné straně zpestřuje a určitým 

způsobem odlehčuje, na druhé straně mu však dává i určitý řád, 
- pro vytváření správných představ užívat experimentů (ve fyzice mikrosvěta často i  

myšlenkových) a zdůrazňovat jejich význam pro teorii, 
- za důležitější považovat myšlenkové postupy nad konkrétními  výpočtovými procedurami, 
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- dostatečně názorně a přesvědčivě uvádět, k čemu disciplína směřuje, k čemu jsou všechny 
poznatky dobré, tedy poukazovat na praktické aplikace.  

Ve své univerzitní přípravě budoucí učitel prochází vysokoškolským kurzem Úvod do 
fyziky mikrosvěta, jenž završuje kurz Obecné fyziky, a to nejen svým zařazením, ale i tím, že 
využívá poznatků všech jeho předcházejících disciplín.   

Tento předmět by měl být koncipován tak, aby - kromě poskytnutí základních 
poznatků o vlastnostech mikroobjektů a jejich soustav - posluchače co nejlépe připravil na 
zvládnutí nezvyklých idejí kvantové mechaniky, která na něj v obvyklých studijních plánech 
bezprostředně navazuje, a poskytl mu adekvátní představu o způsobu překonání krize, do níž 
se fyzika dostala na přelomu 19. a 20. století. Důraz by přitom měl být kladen na fyzikálně-
historické souvislosti a na možnosti elementarizace výkladu této obtížné problematiky.  
 Obsahově by kurz měl zahrnovat asi následující témata: 
1. Fyzikální svět a jeho popis (realita, abstrakce, model; představy o struktuře látek a jejich    

vývoj; makroskopické a mikroskopické teorie a jejich ověřování; objekty makrosvěta - 
částice a vlny).  

2. Elektromagnetické záření (historický vývoj názorů na podstatu světla; rovnovážné tepelné 
záření, kvantová hypotéza; fotoelektrický jev; Comptonův jev; fotony).  

3. Stavba atomu (historický vývoj názorů na atom; objev přirozené radioaktivity, objev 
elektronu; první modely atomu; rozptylové experimenty, objev atomového jádra).  

4. Stará kvantová teorie (planetární model atomu, problém jeho stability; Bohrův model 
atomu vodíkového typu, Bohrův-Sommerfeldův model atomu; Mendělejevova periodická 
tabulka). 

5. Atomová spektra (emisní a absorpční optické spektrum atomu; emisní a absorpční 
rentgenové spektrum atomu; spektrální analýza; interakce záření s periodickými 
strukturami; fyzikální, technické a lékařské aplikace). 

6. Dualismus vlna-částice a jeho fyzikální interpretace (de Broglieova hypotéza, 
Davissonovy-Germerovy a Thomsonovy experimenty; Youngův dvojštěrbinový 
experiment s klasickými částicemi, vlnami a mikroobjekty).  

7. Základy vlnové /kvantové/ mechaniky (vlnová funkce a vektor stavu, princip superpozice 
a jeho fyzikální obsah, Heisenbergova relace neurčitosti pro polohu a hybnost, měření 
v mikrosvětě; vztah mezi klasickou a kvantovou mechanikou).  

8. Základy jaderné a částicové fyziky (vlastnosti jádra; radioaktivita; jaderné reakce; jaderné 
modely; jaderné štěpení a jaderná syntéza; interakce mezi částicemi; klasifikace částic; 
zákony zachování; standardní model mikrosvěta) [25].  
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Navazující úvodní vysokoškolský kurz nerelativistické kvantové mechaniky by pak 
měl tyto znalosti prohloubit a rozšířit. Měl by být opřen o znalost experimentálních 
předpokladů a fyzikálně-historických souvislostí vzniku této discipliny nabytých v kurzu 
Úvod do fyziky mikrosvěta. Poněvadž je určen především budoucím učitelům fyziky, měl by 
být kladen hlavní důraz na důkladné objasnění základních pojmů, představ a idejí kvantové 
mechaniky. Podrobně by měly být komentovány nejenom jejich vzájemné, ale i širší 
souvislosti s hlavním záměrem přesvědčivě ukázat, že byl lidský rozum schopen zvládnout 
oblast přírody nedostupnou přímému smyslovému vnímání až do míry umožňující vědecké a 
technické aplikace. Nedílnou součástí předmětu by měla být i jejich diskuse a analýza 
možností elementarizace jejich výkladu na středoškolskou úroveň.  
Obsahově by měl pokrývat následující témata:  
1. Matematický aparát kvantové mechaniky a jeho fyzikální interpretace (vlnová funkce a 

vektor stavu, princip superpozice, hermiteovské operátory, rozvoj do vlastních funkcí, 
reprezentace, fyzikální veličiny v kvantové mechanice, měření v mikrosvětě, střední 
hodnoty fyzikálních veličin, princip neurčitosti).  

2. Schrödingerova rovnice (časový vývoj stavu mikroobjektu, obecná Schrödingerova 
rovnice, fyzikální důsledky Schrödingerovy rovnice, příčinnost v kvantové mechanice, 
stacionární Schrödingerova rovnice, vlastnosti stacionárních stavů).  

3. Nejjednodušší aplikace kvantové mechaniky (skokové modely potenciálu - termoemise, 
autoemise, kontaktní potenciál, radioaktivita, přeměna jader, molekuly a jejich interakce, 
pásový model pevných látek; harmonický oscilátor, souvislost mezi degenerací 
energiových hladin a symetrií problému).  

4. Přibližné metody (nespojité potenciály, WKB aproximace, odhad charakteristik 
základního stavu vázaného mikroobjektu, poruchová metoda, variační metoda) 

5. Moment hybnosti v kvantové mechanice (komutační relace a vlastní hodnoty, kvantování 
a degenerace, geometrická interpretace, skládání momentů hybnosti).  

6. Mikroobjekt v centrálně symetrickém poli (rozptylové a vázané stavy, kvantování energie 
a momentu hybnosti, radiální a úhlová hustota pravděpodobnosti).  

7. Atom vodíku (energiové spektrum, grafické znázornění nábojové hustoty v atomu vodíku, 
hybridizace) 

8. Spin (spinová hypotéza, Sternův-Gerlachův experiment, Pauliho rovnice, spinové efekty 
v atomu vodíku).  

9. Kvantověmechanický popis mnohačásticových systémů (princip nerozlišitelnosti, 
výměnná interakce, systémy bosonů a fermionů, Pauliho vylučovací princip, 
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jednočásticová aproximace, metoda selfkonzistentního pole, víceelektronové atomy, 
Mendělejevova periodická tabulka, chemická vazba).  

10. Kvantová mechanika na vysoké a střední škole (přehled nejfrekventovanějších 
elementarizovaných postupů a jejich kritická analýza) [26].  

 V současné době se již na vybraných gymnáziích ověřují tzv. Školní rámcové 
vzdělávací programy (podrobněji v 3.1.). Učivo fyziky mikrosvěta je v Rámcovém 
vzdělávacím programu gymnaziálního vzdělávání rozčleněno do dvou částí: Kvanta a vlny, 
Atomy. Část Kvanta a vlny obsahuje následující učivo: Einsteinův zákon vnějšího 
fotoelektrického jevu, foton; de Broglieho vztah. V části Atomy jde o témata: kvantování 
energie elektronu v atomu; spontánní a stimulovaná emise, laser; vazebná energie jádra 
atomu; syntéza a štěpení jader atomů; řetězová reakce, jaderný reaktor, jaderná elektrárna; 
kvarky; detekce a urychlování mikročástic.  

Fyzikální partie, které tomuto učivu předcházejí, popisují většinou svět naší 
každodenní zkušenosti – makrosvět. Fyzika mikrosvěta je však velmi zvláštní disciplínou. 
Musí postupně u studentů vytvářet představy o struktuře smyslově nedostupného mikrosvěta a 
o vlastnostech a chování mikroobjektů. Svoje tvrzení o mikrosvětě musí být schopni učitelé 
fyziky podepřít přesvědčivými argumenty. A právě z tohoto hlediska výběr učiva, který by 
měl být stěžejním a závazným pro všechny studenty, není vymezen v Rámcovém vzdělávacím 
programu gymnaziálního vzdělávání příliš šťastně. Vzhledem k nízkému počtu hodin 
přidělených přírodovědným předmětům je jen těžko představitelné, že by takový objem učiva 
mohl být žákům kvalitně předán. A naopak je nutno přiznat, že v předepsaném učivu to 
nejzákladnější chybí. Výuka fyziky mikrosvěta na střední škole by měla nejdříve jasně 
vysvětlit vztah makrosvěta a mikrosvěta. A v prvé řadě by měla dát studentům představu o 
kvantitativních aspektech mikrosvěta (rozměry, hmotnosti, počty atomů, částice,…) a o 
způsobech, jimiž zasahuje do světa, v němž žijeme, a do naší reality. Stejně tak by 
středoškolský kurz měl obsahovat kvalitní výklad základních experimentů.  

Kritizovat něco je velmi jednoduché. Na druhé straně je však velmi náročné zamýšlet 
se nad obsahem gymnaziálního kurzu fyziky mikrosvěta, když se v budoucnu mohou od sebe 
stejné typy škol tak lišit (sestaveným školním vzdělávacím programem, učebními plány, 
přidělenými počty hodin fyzice v rámci přírodovědného bloku Člověk a příroda v Rámcovém 
vzdělávacím programu). Přesto se v dalším textu pokusím vymezit témata, o nichž jsem 
přesvědčena, že by jejich výkladu studenti gymnázia porozuměli a že znalost právě těchto 
pasáží by pro ně byla v jejich dalším životě přínosem (samozřejmě jen tehdy, pokud by fyzice 
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byl přidělen v učebním plánu takový počet hodin, aby měl učitel možnost učivo probrat, 
prodiskutovat se studenty a procvičit).  

K základu učiva středoškolského kurzu fyziky mikrosvěta, patří podle mého názoru  
Avogadrova konstanta, která hraje roli „mostu“ mezi mikroskopickými a makroskopickými 
vlastnostmi látek, typické rozměry atomů a molekul, jejich hmotnosti, hodnoty energií 
atomové fyziky, objev elektronu a jeho vlastnosti a existence atomového jádra, jeho náboj, 
hmotnost a rozměry. Na tyto základy by bylo vhodné v případě vyššího počtu hodin 
přidělených fyzice, popřípadě při zařazení fyziky jako povinného předmětu pro všechny 
studenty i do maturitního ročníku, navázat kvantovými vlastnostmi záření - diskusí 
Einsteinovy interpretace fotoelektrického jevu a kvalitativní diskusí Comptonova jevu. Pro 
pozdější hlubší chápání základů kvantové fyziky je nutné zařadit téma vlnové vlastnosti 
částic, de Broglieho hypotézu a pokusy Davissona a Germera. Jistě je vhodné na tomto místě 
zdůraznit, že vlnové vlastnosti částic jsou experimentálním faktem, přestože je de Broglie 
předpověděl několik let před provedením experimentu. Výklad by dále měl pokračovat 
kvantováním energie atomů a opět je velmi důležité, aby si žáci uvědomili, že existence 
kvantových stavů atomů je experimentálním faktem.  Jasným a na spektroskopii nezávislým 
důkazem je pokus Franckův-Hertzův. Vynecháním tohoto pokusu by učitel ochudil studenty o 
nejkonkrétnější experiment potvrzující kvantování energie atomů. Neschopnost klasické 
fyziky vysvětlit čarový charakter atomových spekter a Bohrův pokus o jeho vysvětlení, vznik 
kvantové mechaniky vynucený potřebou objasnit fyzikální význam de Broglieho vlny a 
zobecnění de Broglieho hypotézy i na objekty podrobené silovému působení Erwinem 
Schrödingerem, zavedení vlnové funkce a její fyzikální význam tento výčet zakončuje. 
Z fyziky atomového jádra by byl optimální následující výběr učiva: důsledky Rutherfordova 
pokusu s alfa částicemi pro jádro, průběh interakce mezi jadernými částicemi jako funkce 
vzdálenosti, kulombovská i jaderná interakce, stabilita popř. nestabilita jako základní 
vlastnost atomových jader, radioaktivní rozpad, rozpadový zákon.  

Jak již bylo konstatováno výše, mnohé z učiva, které považuji za nejzákladnější z 
fyziky mikrosvěta, v Rámcovém vzdělávacím programu gymnaziálního vzdělávání chybí. 
Určitě by si však studenti zasloužili (přestože  na existenci atomů a jejich vnitřní struktury 
soustavným opakováním těchto tvrzení v průběhu školní docházky bez pochyb věří) 
vyslechnout argumenty, které lidstvo tak dlouho hledalo a které svědčí o diskrétnosti hmoty. 
A právě proto se výklad této problematiky stal centrem mého zájmu a budu se těmto naprosto 
nejzákladnějším pasážím z fyziky mikrosvěta ve své práci věnovat. Pokusím se o dobře 
vyargumentovaný souvislý text na středoškolské úrovni, jehož každá část, respektive 
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informace z ní, bude po určitém zestručnění použitelná pro výklad na střední škole.  Text 
bude prokládán poznámkami týkajícími se korespondence středoškolského s vysokoškolským 
kurzem fyziky mikrosvěta. K vytvoření samotného vzoru středoškolského výkladu vybraných 
partií fyziky mikrosvěta mi však chybí nezbytné vlastní pedagogické zkušenosti.   

  Na těchto základech by se pak dalo stavět v případném dalším studiu fyziky na 
vysoké škole. Každý absolvent gymnázia se ovšem fyzikou zabývat ve svém životě nebude. 
Je však žádoucí vyložit příští inteligenci (a nezáleží na tom, zda půjde o učitele, lékaře, 
ekonomy či psychology), že existuje určitá oblast jevů, nedostupná přímé smyslové 
zkušenosti, kterou byl - i přes toto úskalí - lidský mozek schopen prozkoumat a popsat 
natolik, že je možné těchto jevů vědomě využívat. 

 
Poznámka:  V následujících částech 2.2. – 2.4. kapitoly 2 jsou tučnou kurzívou odlišeny 
komentáře související s korespondencí středoškolského textu s vysokoškolským kurzem 
fyziky mikrosvěta.         
     
2.2. Poznávání mikrosvěta 
 

Okolní svět vnímáme svými smysly, přičemž hlavním zdrojem informací je pro nás 
zrak. Subjektivně považujeme takto získané informace jako maximálně přesvědčivé a máme 
tendenci je brát za pravdivé, i když nám mohou být (a velmi často také jsou) něčím 
zprostředkovány ( např. televizní zpravodajství přinášející informace o událostech ve světě). 
Dění kolem sebe si vysvětlujeme rozumem, na základě zkušeností, které jsme za svého života 
získali. Svět, ve kterém žijeme, označujeme jako makrosvět a platí v něm zákony klasické 
fyziky.  

Člověk se však odnepaměti zajímal také o svět, který je rovněž všude kolem nás, ale 
lidské oko ho nevidí - mikrosvět. Nelze o něm získávat informace pomocí smyslů a nelze jej 
popsat názornými modely našeho makrosvěta. Údaje o něm získával člověk na základě 
experimentů, logickou dedukcí z jejich výsledků, vyslovováním hypotéz a jejich ověřováním 
v praxi, nepřímými metodami. Možnost pozorovat jevy v měřítku miliontin milimetru však 
stále citelně chyběla.  

Proč  nebyl sestrojen dokonalejší optický mikroskop? V cestě nestála neschopnost 
techniků, ale fyzikální zákony. Proč nelze objekty mikrosvěta pozorovat ani nejvýkonnějšími 
optickými mikroskopy s nejlepšími skleněnými čočkami zjistil již v devatenáctém století 
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německý fyzik Ernst Abbe (1840 - 1905). Rozlišovací schopnost optického mikroskopu je 
totiž omezená vlnovou délkou pro nás viditelného světla (390nm – 760 nm). O menších 
objektech nám zkrátka viditelné světlo nemůže říct vůbec nic. A protože jeho vlnovou délku 
zkrátit neumíme, bylo třeba pro posunutí hranice rozlišovací schopnosti mikroskopu najít jiné 
„světlo“ s výrazně kratší vlnovou délkou. Kdybychom chtěli dosáhnout atomárního rozlišení, 
museli bychom použít záření s vlnovou délkou řádově tisíckrát menší než je vlnová délka 
viditelného světla. Takové elektromagnetické vlnění skutečně existuje a nazývá se rentgenové 
záření. Jeho využití pro zobrazovací účely je však znemožněno řadou praktických těžkostí 
(např. nelze pro ně vytvořit dostatečně kvalitní čočku) [27].  

A tady začíná příběh elektronového mikroskopu. K jeho sestrojení nestačila jedna 
geniální myšlenka. Cesta k němu byla podmíněna technologickým pokrokem a sestávala 
z postupného propojování objevů mnoha badatelů. Jedním ze základních kamenů této 
mozaiky byl objev elektronu anglickým fyzikem Josephem Johnem Thomsonem v roce 1897. 
Dalším krokem vedoucím k použití elektronů k zobrazování objektů mikrosvěta byl 
předpoklad, který v roce  1924 vyslovil Luis de Broglie a z něhož vyplynulo: pohybující se 
elektrony se chovají nejen jako částice, ale mají i vlnový charakter podobně jako např. 
viditelné světlo. 

Protože elektron je záporně nabitá částice, lze mu udělit napětím určitou rychlost, 
které bude odpovídat konkrétní vlnová délka. Navíc je možné dráhu letícího elektronu 
ovlivnit silným magnetickým polem podobným způsobem, jako je tomu při průchodu světla 
optickými čočkami [28].  

Tím bylo o novém „světle“ vhodném pro zkoumání mikrosvěta rozhodnuto. Postupně 
byly sestrojeny dva nové typy mikroskopů, které využívají jako zdroj světla urychlené 
elektrony. Výkonnější z nich, transmisní elektronový mikroskop, posunul hranici rozlišovací 
schopnosti do rozměru desetin nanometru – na úroveň velikosti atomů. Pro zisk dobrého 
obrázku z elektronového mikroskopu klademe náročné požadavky i na vzorek. Jeho tloušťka 
by se měla pohybovat do 100 nm. I když urychlené elektrony mají vysokou rychlost, tlustšími 
vzorky nejsou schopny projít a poskytnout kvalitní obraz. Do viditelné oblasti se obraz nesený 
elektrony převádí na stínítku pokrytém fluorescenční látkou, která uvolňuje pro nás viditelné 
fotony v závislosti na množství a energii dopadajících elektronů. Barevné obrázky vznikají za 
přispění počítačů a naší fantazie. Jednotlivým stupňům šedi nebo oblastem v obraze můžeme 
přiřadit barvu dle našeho výběru.  

Za tvůrce transmisního elektronového mikroskopu jsou považováni němečtí vědci 
Ernst Ruska a Max Knoll z berlínské Technické univerzity. První mikroskop sestrojili v roce 
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1932. Komerční model byl vyroben a uveden na trh německou firmou Siemens und Halske 
AG v roce 1939.   

Mladším sourozencem transmisního elektronového mikroskopu je skenovací   
elektronový mikroskop (STM), který se objevil na trhu v roce 1965. Své jméno získal na 
základě skutečnosti, že elektronový svazek jako velmi jemný hrot přejíždí po povrchu vzorku 
– skenuje ho. Při dopadu elektronů se ze vzorku uvolňují signály, které lze zaznamenat. Jeho 
rozlišovací schopnost je o řád menší než u mikroskopu transmisního, přesto je velmi 
vhodným nástrojem pro pozorování mikrosvěta díky jednoduché přípravě preparátů a 
schopnosti poskytnout obraz s vysokou hloubkou ostrosti i z velmi členitých objektů. 

Dalším ze způsobů studia atomů a atomových jader je jejich rozpad. Na základě druhu 
a charakteristik částic, vysílaných rozpadajícím se mikroobjektem, získáváme informace o 
jeho struktuře. Nevýhodou tohoto způsobu je skutečnost, že je omezen pouze na nestabilní 
částice a atomová jádra.  

Kromě rozpadu existuje ještě univerzálnější způsob studia mikroobjektů. Jsou to 
srážkové procesy. Ty realizujeme tak, že svazkem částic bombardujeme terčík obsahující 
atomy, atomová jádra či elementární částice, jejichž strukturu studujeme, a po srážce 
registrujeme vyletující částice z terčíku v makroskopických vzdálenostech od místa srážky. 
Ze studia charakteristik částic vyletujících z místa srážky získáváme poznatky o struktuře 
mikroobjektu a o vzájemném působení mezi částicemi.  

Zkušenost z běžného života říká, že věci lze pozorovat, aniž je nějakým způsobem 
porušíme, ovlivníme. Proces pozorování či měření v mikrosvětě se však svým charakterem a 
svými důsledky diametrálně liší od procesů měření a pozorování v klasické fyzice popisující 
makrosvět.  

Ve fyzice klasických systémů se mlčky předpokládá, že proces pozorování či měření 
nenaruší podstatně jejich pohyb, vývoj pozorovaného systému. Popř. předpokládáme, že 
jakákoli porucha vyvolaná měřením může být přesně zkorigována, alespoň v principu. Např. 
při měření napětí v elektrickém obvodu použijeme buď voltmetr s dostatečně velkým 
vstupním odporem, který měřenou hodnotu prakticky neovlivní, a nebo můžeme při znalosti 
impedancí v obvodu a ve voltmetru provést přesnou korekci změny napětí. Zkušení 
elektronikové však vědí, že při měření extrémně slabých elektrických signálů (jichž se účastní 
třeba jen několik elektronů) se uplatňují neodstranitelné šumy a fluktuace a všechny korekční 
metody již selhávají.  

Nejjednodušší způsob, jak zkoumat polohu nějakého objektu, je jeho vizuální 
pozorování: ozáříme pozorovaný předmět světlem (pokud sám není zdrojem světla) a naše oči 
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registrují odražené fotony světla. Pokud má pozorované těleso makroskopickou velikost a 
hmotnost, dopadající a odražené fotony nijak znatelně neovlivní polohu tělesa a základní 
předpoklad nezúčastněného pozorovatele je splněn. Je-li však těleso mikroskopických 
rozměrů a hmotnosti, náraz každého fotonu může znatelně ovlivnit jeho polohu, a to tím více, 
čím přesněji se snažíme polohu stanovit. Pro přesnější lokalizaci polohy částice musí být 
vlnová délka ozařujícího vlnění dostatečně krátká, tj. energie a hybnost kvant je patřičně vyšší 
a narušení pozorovaného systému je již citelnější (zde již nepozorujeme očima, ale 
prostřednictvím přístroje). 

Operace pozorování či měření v mikrosvětě tedy ovlivňují fyzikální systém, přičemž 
toto narušení vývoje systému má principiální charakter a nelze jej nijak eliminovat či 
zkorigovat. Chováním takovýchto systémů a procesy měření jejich fyzikálních veličin se 
zabývá kvantová mechanika.            

V dnešní době již nikdo o existenci atomů, popřípadě jiných objektů mikrosvěta, 
nepochybuje, a to i přesto, že se málokomu podařilo „podívat se“ na ně pomocí dokonalé 
přístrojové techniky. Zájem o mikrosvět není dán pouhou zvědavostí. Procesy probíhající 
v mikrosvětě ovlivňují náš život, vzniká v něm záření, vytvářejí se v něm chemické 
sloučeniny a biologické struktury, je v něm utajena obrovská využitelná energie a zákony 
mikrosvěta nám dokonce umožňují pochopit vznik a vývoj vesmíru.   

Bezesporu je zajímavé sledovat úvahy člověka, které vedly k odhalení existence 
diskrétní struktury hmoty.                 
 
 
2.3. Svět molekul a atomů 
2.3.1. Vývoj představ o diskrétní struktuře látek 
 
Obsah části 2.3.1. lze využít (při dostatečné hodinové dotaci) jak pro úvod do 
středoškolského, tak i vysokoškolského kurzu fyziky mikrosvěta.  
 

Jaké vlastnosti mají předměty okolního světa, ve kterém žijeme? Čím jsou 
podmíněny? Existují mezi nimi nějaké souvislosti? Můžeme určité množství dané látky 
neomezeně dělit, nebo existuje nějaké její nejmenší množství – jednotka hmoty?  
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Tyto a další otázky si člověk kladl odnepaměti. Snaha o pochopení světa přiměla první 
učence k úvahám o možném vztahu mezi vnějšími projevy látek a jejich eventuální vnitřní 
stavbou.  

Řecký filozof Leukippos (asi 490 př. n.l.- ? př.n.l.) byl prvním, jehož jméno se 
dochovalo, který uvažoval o problému dělení hmoty a dospěl k závěru, že tento postup nelze 
opakovat do nekonečna. Dříve či později bychom podle Leukippa měli dosáhnout zlomku 
hmoty tak malého, že jej již nebude možno rozložit na nic ještě menšího.  

Na Leukippovo učení navázal významný řecký filozof Demokritos z Abdér (asi 460 – 
asi 370 př. n.l.). Učil, že vše existující kolem nás se skládá z nepředstavitelného množství 
neviditelných, velmi jemných částeček, které se pohybují v prázdném prostoru – atomů (řecky 
atomos = nedělitelný). Tyto částečky nevznikají ani nezanikají, jsou věčné a neměnné, ale 
existují mezi nimi rozdíly ve tvaru, velikosti a hmotnosti.  

Většina filozofů té doby pokládala za nereálné, aby nějaká nepatrná částečka byla 
nedělitelná. Podle nich bylo logičtější předpokládat, že vše je možno dělit na menší a menší 
části hmoty, do nekonečna. Představiteli tohoto názoru byli řečtí filozofové Platon (asi 427 – 
347 př. n.l.) a především Aristoteles (384 – 322 př. n. l.). Aristotelovo učení podporovala 
církev a ovládlo celý středověk.  

Od Leukippova učení v průběhu dalších dvou tisíc let byl atomismus (teorie o složení 
látek z atomů) a jeho pro a proti předmětem nekonečných diskusí učenců. Starověcí atomisté 
uvažovali čistě spekulativně, pro svoje tvrzení o existenci atomů neměli žádné důkazy  a ani 
je nespojovali s žádnými pokusy a pozorováními. V obecné rovině však bylo jejich pojetí 
překvapivě blízké dnešním experimentálně potvrzeným poznatkům.  Stejně tak neexistoval 
důkaz proti atomismu. Až v sedmnáctém století začali někteří učenci provádět pokusy, aby 
mohli předložit důkazy, které by přesvědčily o existenci atomů jako stavebních částic hmoty.  

Prvním byl britský vědec Robert Boyle (1627-1691). Roku 1662 použil ke svým 
pokusům skleněnou zkumavku ve tvaru písmene J, jejíž krátké rameno bylo uzavřené a 
dlouhé otevřené. Otvorem do ní nalil rtuť, která zaplnila dno a uvěznila vzduch v uzavřeném 
krátkém rameni. Poté Boyle do zkumavky znovu přilil rtuť, jejíž hmotnost stlačila vzduch 
v krátkém rameni a snížila tak jeho objem. Zdvojnásobil-li výšku rtuťového sloupce 
v dlouhém rameni, objem vzduchu v krátkém rameni se snížil na polovinu. Když byla rtuť 
odstraněna a tlak uvolněn, objem vzduchu se zvýšil [29]. (Tento nepřímý vztah mezi tlakem a 
objemem se nazývá (podle jeho nezávislých objevitelů) Boylův-Mariottův zákon z roku 1662: 
Pro zadané množství plynu a neměnnou teplotu je součin tlaku a objemu konstantní). Chování 
stlačeného vzduchu bylo možno snadno vysvětlit existencí atomů. Pokud je vzduch tvořen 
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atomy, které jsou od sebe odděleny a mezi kterými je prázdnota – jak předpokládal i 
Demokritos, pak vyvineme-li na vzduch  tlak, stlačíme atomy blíže k sobě, vytlačíme část 
prázdnoty a snížíme objem. Uvolníme-li tlak, umožníme atomům rozprostřít se. 
Kdokoliv mohl pokus sám zopakovat a pozorovat totéž. Musíme-li Boylův experiment uznat, 
pak atomismus nabízí jednoduché a logické vysvětlení jeho výsledků. Objasnit jej bez atomů 
by bylo mnohem obtížnější.  

Isaac Newton (1642-1727) – zakladatel klasické mechaniky – interpretoval teplo jako 
vnitřní pohyb. Jeho tvrzení však nebyla ještě ani náznakem konzistentní kinetické teorie [30]. 
Pokrok v rozvíjení této koncepce znamenaly až práce Bernoulliovy a Lomonosovy. Ve svém 
díle Hydrodynamika (1738) ztotožnil Daniel Bernoulli (1700-1782) vzduch s „pružnou 
kapalinou“, jejíž částice se „neobyčejně rychle pohybují v různých směrech“ a na základě 
tohoto modelu odvodil již dříve experimentálně objevený zákon Boylův-Mariottův. Stanovil 
při tom i vztah mezi rychlostí pohybu částic (předpokládal, že se pohybují všechny stejně 
rychle) a zahřátím plynu a vysvětlil tak zvyšování jeho pružnosti při zahřívání. Ruský fyzik a 
chemik Michail Lomonosov (1711-1765) vytvořil v letech 1745- 1747 na základě hypotézy, 
že teplo je formou pohybu stavebních částic těles, téměř důsledný mikroskopický popis. 
Vysvětlil pružnost plynů, i když teplo nesprávně spojoval pouze s rotačním a vibračním 
pohybem částic (neuvažoval jejich pohyb translační), a předpověděl odchylky od Boylova-
Mariottova zákona způsobené konečnou velikostí molekul (odchylka se v současné době 
popisuje korekcí b ve van der Waalsově rovnici).  

V následujícím století byl při studiu tepelných jevů preferován makroskopický přístup, 
který strukturu látek – ať už by byla jakákoliv – nebral vůbec v úvahu. Nejradikálnějším 
představitelem makroskopického přístupu byl fyzik Ernest Mach (1838-1916) a chemik 
Wilhelm Ostwald (1853 – 1932). Atomistická koncepce pak byla základní myšlenkou 
opozičního směru.  

Lidskou pozornost odjakživa přitahovala také geometrická pravidelnost krystalů. 
Robert Hooke (1635 – 1703) si všiml, že krystaly téže látky, bez ohledu na jejich velikost, 
vykazují stejnou symetrii. Vyslovil hypotézu, že krystaly jsou pravidelným uspořádáním 
drobných částic ve vrstvách. Zakladatelem vědecké krystalografie se stal až René Just Haüy 
(1743 – 1822), který experimentálně zjistil, že se krystaly snadno štípou podél určitých 
významných směrů. Tvrdil, že postupné štípání krystalů na stále menší části nakonec musí 
přivést k nejmenšímu stavebnímu bloku (v dnešní terminologii elementární buňce). 

Chemici se od roku 1661, kdy Robert Boyle napsal knihu Skeptický chemik, snažili 
nalézt látky, které lze označit jako prvky. Boyle v knize definoval prvek jako látku, kterou 
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nelze chemicky rozložit na látku jednodušší. Látky, které jsou tvořeny kombinací prvků, 
nazval sloučeninami. Chemiky stále více zajímalo, jak mohou určit, kolik každého prvku se 
v určité sloučenině vyskytuje. Od roku 1794 na tomto problému pracoval francouzský chemik 
Joseph–Louis Proust (1754-1826), který učinil rozhodující objev [29]. Experimentoval 
s čistým vzorkem uhličitanu měďnatého a rozložil ho na tři prvky: měď, uhlík a kyslík. V roce 
1799 shledal, že v každém vzorku, s nímž pracoval – a nezáleželo na tom, jakým způsobem 
vzorek vznikl – připadaly na každých pět dílů mědi (podle hmotnosti) čtyři díly kyslíku a 
jeden díl uhlíku. Přidal-li při přípravě uhličitanu měďnatého do směsi měď navíc, přebytečná 
měď mu zůstala. Začal-li s nedostatečným množstvím mědi, spojilo se s ní jen poměrné 
množství uhlíku a kyslíku, které vytvořilo uhličitan měďnatý, a zbytek uhlíku a kyslíku zůstal. 
Proust prokázal, že totéž platí i pro mnoho jiných sloučenin, s nimiž pracoval. Prvky, ze 
kterých se sloučeniny skládaly, byly vždy přítomny ve stálých poměrech. Zjištěné zákonitosti 
byly zformulovány do zákona stálých poměrů slučovacích. Představoval pro atomismus 
významnou podporu [29]. 

Počátkem 19. století předložil anglický chemik John Dalton (1766-1844) teorii 
chemických reakcí založenou na postulátu o existenci atomů – nezničitelných a 
nestvořitelných – které jsou v chemických reakcích zcela konkrétním způsobem spojovány či 
naopak rozlučovány. Této teorii vyhovovaly již dříve zjištěné zákony (zachování hmotnosti – 
Lavoisier 1789, stálých poměrů slučovacích – Proust 1799, násobných poměrů slučovacích – 
Dalton 1802), avšak na straně druhé stály objektivní závěry z experimentů, které 
s Daltonovou teorií slučitelné nebyly (zákon jednoduchých objemových poměrů slučovacích 
pro plyny – Gay-Lussac 1808).  

Vzniklý problém vyřešil roku 1811 italský fyzik Amadeo Avogadro (1776 – 1856) 
domněnkou, že základními částicemi všech látek – tedy i prvků – nejsou nedělitelné atomy, 
ale částice z atomů složené, které nazval molekuly, a že stejné objemy plynů obsahují za 
stejného tlaku a teploty stejné počty těchto molekul.  

Málokterou vědeckou teorii přijmou vědci okamžitě. Jinak to nebylo ani s hypotézou 
Amadea Avogadra, která se však po všestranném ověření po delší době stala základem 
molekulové teorie látek pod názvem Avogadrův zákon.  

Významnou úlohu ve vývoji molekulárně – kinetické teorie plynů sehrál fyzik Rudolf 
Emanuel Julius Clausius (1822 – 1888) – jeden z hlavních tvůrců termodynamiky. Použil 
Bernoulliovu představu, že plyn sestává z molekul, které se všechny pohybují rovnoměrně 
přímočaře rychlostí stejné velikosti. Při srážkách s ostatními molekulami nebo nepropustnou 
stěnou se jejich rychlost mění. Tlak plynu vysvětloval nárazy molekul na stěny nádoby a 
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vyjádřil jej matematickým vztahem, v němž vystupoval objem plynu a střední hodnota vnitřní 
energie.  

Předpoklad, že se všechny molekuly pohybují rychlostí stejné velikosti, byl vyvrácen 
Jamesem Clerkem Maxwellem (1831 – 1879) v roce 1860. Maxwell vypočítal, jak jsou 
rozdělené molekuly ideálního plynu uzavřené při dané teplotě v nějaké nádobě podle 
rychlosti. Na základě tohoto nového faktu se podařilo např. odvodit stavovou rovnici 
ideálního plynu  p . V = konst. . T,  která, ač v poněkud odlišném tvaru, byla nalezena již 
dříve makroskopickými úvahami (1824 Carnot, 1834 Clapeyron).  

Maxwellovým rozdělením molekul podle rychlosti se v letech 1868 – 1871 zabýval 
Ludwig Eduard Boltzmann (1844 – 1906). Zobecnil jej na případ, kdy se plyn nachází ve 
vnějším silovém poli a odvodil tak rozdělení, které nese jeho jméno. Vypracoval základy 
statistické mechaniky a vyslovil princip, podle něhož experimentálně pozorovaný samovolný 
přechod izolovaného plynného systému z nerovnovážného do rovnovážného stavu je důsledek 
přírodního zákona. Rozložení molekul makroskopického tělesa v daných podmínkách přejde 
ze stavu s menší pravděpodobností do stavu s větší pravděpodobností. Boltzmannova teorie 
byla ve své době odmítnuta některými vlivnými fyziky i chemiky (Mach, Ostwald). 
Boltzmann se cítil zneuznaný, ale o správnosti molekulárně – kinetické teorie skálopevně 
přesvědčen.    
 

2.3.2. Přímý důkaz atomové teorie látek 
 

Přestože se atomová teorie v mnohém dobře osvědčila, jakkoli důvtipně byla 
vylepšována a jakkoli se jí dařilo ukazovat cestu k novým objevům, jedna zneklidňující 
skutečnost zůstávala: nikdy se nepodařilo atomy spatřit, či je jakýmkoli způsobem zjistit. 
Všechny důkazy ve prospěch existence atomů byly nepřímé. Odvozovaly a dedukovaly se 
z pozorování, ale všechna odvození a dedukce mohly být nesprávné. Zdálo se, že atomová 
teorie vytvořila schéma, které fungovalo, ale možná to byl jen jednoduchý model něčeho, co 
bylo ve skutečnosti mnohem složitější. Není proto divu, že se mezi vědci nacházeli jak její 
optimističtí přívrženci, tak zarytí odpůrci, popř. i ti, kteří neměli jasno, ke které straně se 
přiklonit. K odpovědi na tento problém však byl už jen krůček. 

Vše začalo pozorováním, které na pohled nemělo s atomy co dělat a které uskutečnil 
vědec, jenž se o atomy ani nezajímal. Veškeré vědění však tvoří jediný celek a jakékoli 



51 

pozorování může mít neočekávanou a překvapující spojitost s něčím, co spolu na první pohled 
nikterak nesouvisí.  

Roku 1827 zkoumal skotský botanik Robert Brown (1773 – 1858) mikroskopem 
pylová zrnka ve vodě. Všiml si, že všechna pylová zrnka se neuspořádaně pohybují sem a 
tam. Přesvědčil se, že to není způsobeno prouděním vody, ani pohyby vyvolanými jejím 
vypařováním. Usoudil, že pohyb musí být způsoben něčím jiným. 

Vyzkoušel jiné druhy květního pylu a shledal, že všechna zrnka se pohybují tímtéž 
způsobem. Z počátku považoval tento pohyb za projev života, a proto zopakoval své pokusy 
s pylovými zrnky z herbářů (nejméně sto let starých). Pohybovala se však také tak. 
Pokračoval se zrny minerální povahy, u nichž se s jistotou dala vyloučit přítomnost života, a 
všechna se pohybovala [29].  

Jev dostal název Brownův pohyb – obr. 1. Označuje neustálý chaotický pohyb malých 
částeček (o průměru řádově 10 -6až 10-7m) rozptýlených v kapalině nebo v plynu. 

 
      Obr. 1 : Brownův pohyb. 
     

Brownův pohyb byl dlouho považován za analogii pohybu prachových částic ve 
vzduchu, k němuž dochází vlivem slabých vzdušných proudů způsobených nepatrnými 
rozdíly teploty a tlaku [31]. Výsledky experimentálního studia Brownova pohybu 
shromážděné různými badateli poslední třetiny 19. století (nepřetržitost pohybu, jeho 
nezávislost na chemickém složení částic, konvekčních proudech v kapalině i na vnějších 
podmínkách – např. elektrickém poli nebo osvětlení, růst intenzity pohybu se zvyšující se 
teplotou a klesající viskozitou kapaliny) však ukazovaly, že původcem jevu je sama 
rovnovážná kapalina, v níž k žádnému proudění nedochází. Přijatelný teoretický výklad, 
respektující tyto experimentální závěry, vycházel z předpokladu, že tekutiny jsou tvořeny 
pohybujícími se molekulami, které neustále ze všech stran narážejí na studovanou částici a 
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předávají jí určitou hybnost. Čím je částice menší, tím výraznější jsou nepravidelnosti nárazů 
molekul z různých stran, což vede při dostatečně malých rozměrech částice k jejímu 
nepřetržitému translačnímu a rotačnímu pohybu.   

O podstatě Brownova pohybu rozhodla důkladná teoretická a experimentální analýza 
jevu provedená roku 1908 francouzským fyzikem Jeanem Baptistem Perrinem (1870-1942). 
Perrin se podrobně seznámil s názory a výsledky svých předchůdců (Wiener 1863, Exner 
1867, Carbonelle 1870, Gouy 1887), avšak na rozdíl od nich se nespokojil se závěrem, že 
existence Brownova pohybu je teoretickým důsledkem nepotvrzené hypotézy o částicové 
struktuře látek, ale vůbec jako první, logický sled obrátil. Tvrzení o korpuskulární struktuře 
látky se v jeho úvaze objevilo jako teoretický důsledek experimentálně zjištěné existence 
Brownova pohybu. Perrin podal nejen kvalitativní rozbor jevu, ale provedl i jeho kvantitativní 
analýzu. Ve svém díle [32] píše: „Co je skutečně neobvyklé na Brownově pohybu je to, že  
nikdy neustane. Z počátku se může dokonce zdát, že tento fakt je v rozporu s naší každodenní 
zkušeností se třením. Pokud například nalijeme kbelík vody do vany, zdá se přirozené, že 
pohyb vodní hmoty po krátkém čase vymizí. Pojďme zanalyzovat, jak je této zdánlivé 
rovnováhy dosaženo: všechny částice měly na počátku rychlost stejného směru a velikosti; 
tato koordinace je narušena, jakmile se částice, narážející na stěnu vany, odrážejí v různých 
směrech různými rychlostmi. Tyto částice jsou znovu odchýleny srážkami s dalším množstvím 
kapaliny. Tedy, několik okamžiků po dopadu, všechny částice vody budou stále v pohybu; nyní 
je však nutné zaměřit se na malý díl částic, neboť tyto mohou mít přibližně rychlosti stejné 
velikosti a směru. O tom se můžeme lehce přesvědčit přisypáním barevného prášku do 
kapaliny. To, co pozorujeme, pokud ještě můžeme něco rozeznat, není ve svém důsledku 
ukončení pohybů, ale to, že se pohyby stávají chaotičtější a chaotičtější, to, že se pohyby 
rozdělí a to tím nepravidelněji, čím jsou části menší.“   

Perrin ukázal, že soubor Brownových částic, vznášejících se v kapalině, se zcela ve 
všem chová jako ideální plyn. Toto zjištění mu umožnilo použít k vyjádření koncentrace 
Brownových částic v preparátu Boltzmannovo rozdělení a z něj dále vyjádřit Avogadrovu 
konstantu NA (viz 2.3.3.) pomocí makroskopicky měřitelných veličin. Šlo o změření 
koncentrací Brownových částic ve dvou různých výškách preparátu, velikosti Brownových 
částic a hustoty kapaliny i materiálu Brownových částic. Po jejich experimentálním určení 
získal statistickým zpracováním pro Avogadrovu konstantu hodnotu 7,05.1023 mol –1. 
Podělením molární hmotnosti touto hodnotou pak stanovil absolutní hmotnosti molekul 
různých látek  
(10 –26  - 10 –27 kg) a odhadl i průměr molekul různých plynů (10 –10 m).  
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Perrin také záhy zjistil, že teoretický rozbor kinetiky Brownova pohybu provedl již 
dříve  (r. 1904) polský fyzik Marian Smoluchowski (1872 – 1917) a do konečné podoby na 
základě obecnějších úvah jej dovedl r. 1905 Albert Einstein (1879 – 1955). Einstein 
předpokládal, že neuspořádaný pohyb pozorovatelných Brownových částic je vyvolán 
neuspořádaným pohybem nepozorovatelných molekul kapaliny, které do nich narážejí. Jako 
první publikoval myšlenku, že vzhledem k velké četnosti změn rychlostí částic nelze přesně 
zaznamenat jejich trajektorie, lze uvažovat pouze o vektorech posunutí částic za delší časové 
intervaly t. 

Studiem Brownova pohybu se zabývají vysokoškolští studenti převážně ve fyzikálních praktikách. Experimentálně ověřují platnost Einsteinova vztahu pro střední 
kvadratické posunutí částice při Brownově pohybu (k výpočtu je k dispozici program), určují aktivitu Brownova pohybu A většinou částic latexu ve vodě za pokojové teploty (průměr částic latexu d = 850 nm, latex je zředěn vodou v poměru objemů 1 : 600) , popř. se zabývají určením velikosti poloměru částice nebo určují hodnotu Avogadrovy konstanty metodou pozorování Brownova pohybu.  Vzhledem k tomu, že velikost částic je blízká vlnové délce světla, pozorují výrazné ohybové jevy. Nevidí přímo částici, ale pozorují ohyb světla na částici s typickou strukturou tmavých a světlých prstenců. 

Perrin své výsledky uveřejnil v roce 1909. Jeho teoretická a experimentální analýza 
Brownova pohybu, publikovaná v jediném souhrnném sdělení [32], vedla k všeobecnému 
uznání částicové struktury látek širokou vědeckou obcí. Byla mezníkem v nazírání na 
strukturu látek. Atom již nebyl pouhou hypotézou, ale stal se reálným objektem. V roce 1926 
byla Perrinova analýza Brownova pohybu odměněna Nobelovou cenou.  
 

2.3.3. Avogadrova konstanta – klíč k mikrosvětu 
 

Již v dobách, kdy atom byl ještě pouze hypotetickou stavební částicí látek, se 
stoupenci atomistické koncepce zajímali o jeho případné vlastnosti. O první experimentální 
odhad velikosti atomu, či přesněji molekul, se pokusil zřejmě americký fyzik Benjamin 
Franklin (1706-1790). Kladl si otázku, jak velikou plochu můžeme pokrýt tenkou vrstvou 
kapaliny, máme-li jí k dispozici jen omezené množství. Uvažoval takto: Kdyby neexistovala 
nejmenší jednotka kapaliny, bylo by možno vrstvou vytvořenou například z jednoho gramu 
kapaliny pokrýt libovolnou plochu, neboť vždy by bylo možno plochu zdvojnásobit 
ztenčením vrstvy na polovinu. Pokud by však naopak nejmenší jednotka existovala, pak 
tloušťka vrstvy by nemohla být menší, než rozměr této jednotky, a musela by tedy existovat 
nejmenší plocha, po které by se mohlo dané množství kapaliny rozestřít. Tento experiment byl 
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celkem snadno proveditelný nalitím určitého množství oleje na vodní hladinu. Opakovanými 
postupy se ukázalo, že malá kapička oleje o objemu jednoho milimetru krychlového se 
rozprostře vždy přibližně na ploše tří čtverečních metrů, nikdy ne na ploše větší. Z toho 
Franklin usuzoval, že existuje nejmenší jednotka oleje. Z rozměrů pokryté plochy spočítal její 
velikost. Pro jednoduchost předpokládal, že olejová kapka má podobu krychle o hraně 
jednoho milimetru. Rozřežeme-li teoreticky nyní tři metry čtvereční olejové vrstvy na malé 
čtverečky o straně jednoho milimetru a složíme je zpět do podoby krychle, pak vzniklá 
krychle bude právě jeden milimetr vysoká jako krychle původní.  Tři čtvereční metry obsahují 
tři miliony milimetrů čtverečních. Tloušťka olejové vrstvy by tedy byla jeden milimetr dělený 
třemi miliony. To je asi 3.10 –8 cm, což by byl  rozměr olejové jednotky, molekuly oleje. 

Úvaha Benjamina Franklina jistě není nepochybným důkazem částicové struktury. 
Vždyť je možné si představit, že i kdyby neexistovala nejmenší jednotka kapaliny, nemusela 
by se kapalina z nějakého důvodu (vnitřní pnutí) rozlít na neohraničenou plochu. A opačně, i 
kdyby kapalina měla částicovou strukturu, vzniklá vrstva by z nějakého důvodu nemusela být 
monomolekulární (nerovnost povrchu). Předchozí pasáž spíše poukazuje na to, jak usilovně se 
člověk zabýval strukturou hmoty.  

V praktickém cvičení kurzu Úvod do fyziky mikrosvěta se zabývají vysokoškolští 
studenti i jiným jednoduchým odhadem rozměru molekuly, který lze dostat úvahou 
amerického fyzika rakouského původu Victora F. Weisskopfa (1909 - 2002). I když jde o 
nápad ze současnosti, mohl vzniknout daleko dříve. Opírá se o představu, že při vypaření 
kapalinového tělesa (s povrchem S) dochází k jeho přeměně na jednotlivé molekuly, která 
lze považovat za elementární kapalinová tělíska, jejichž úhrnný povrch je podstatně větší. 
Na základě znalosti experimentálně zjištěných charakteristik vody (skupenské teplo 
výparné, povrchové napětí) odhadují velikost jejích molekul. Studenti kriticky posuzují 
předpoklady, z nichž tento postup vychází, a hodnotí jeho kvalitu.  Řešení úlohy lze nalézt 
např. v [33].   

Studiem chemických reakcí bylo možné stanovit relativní atomové hmotnosti prvků Ar 
a relativní molekulové hmotnosti sloučenin Mr. Hmotnosti atomů a molekul jsou při tom 
vyjadřovány v násobcích vhodného objektu mikrosvěta jako základu. Dalton vztahoval tyto 
hmotnosti k hmotnosti atomu vodíku, později se volila za základ 1/16 hmotnosti atomu 
kyslíku. V současnosti vyjadřujeme relativní hmotnosti atomů podílem jejich klidové 
hmotnosti a konstantní hmotnosti, kterou nazýváme atomová hmotnostní konstanta mu. Je 
definována jako 1/12 klidové hmotnosti nuklidu uhlíku 12C. Tím byla zavedena nová jednotka 
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pro měření hmotnosti objektů mikrosvěta. Říkáme jí (unifikovaná) atomová hmotnostní 
jednotka a označujeme ji u. Tak můžeme napsat například, že hmotnost molekuly vody  
m = 18,01 u. 

Počet částic (atomů, molekul, iontů a jiných) v nějakém vzorku látky o určité 
hmotnosti vyjadřuje veličina zvaná látkové množství n. Její jednotkou je mol. Jeden mol 
obsahuje tolik částic, kolik je atomů ve vzorku nuklidu uhlíku 12C s hmotností 0,012 kg. 
Látkové množství jednoho molu libovolné látky obsahuje vždy týž počet NA molekul,  který se 
nazývá Avogadrova konstanta a pro který byla nalezena různými metodami [35] hodnota 
NA = 6,022 .10 23 mol –1. Počet molů n ve vzorku libovolné látky lze určit ze vztahu n=N/NA, 
kde N je počet molekul ve vzorku. Počítat jednotlivé molekuly však nelze, a tak počet molů n 
ve vzorku určujeme z jeho hmotnosti mv a buďto z molární hmotnosti mm (tj. hmotnosti 
jednoho molu uvažované látky), a nebo z hmotnosti m´ jedné molekuly: 
n = mv/mm = mv/m´. NA. 

Známe-li Avogadrovu konstantu, můžeme vypočítat rozměry a hmotnosti atomů a 
molekul kterékoliv čisté látky, elektrický náboj iontů, energii uvolněnou při chemických 
reakcích mezi jednotlivými atomy, a tím i velikosti sil, které udržují atomy v molekulách. 
 Uveďme nyní několik příkladů. 
Rozměry atomů 
Známe-li atomové složení molekul nějaké látky, můžeme snadno zjistit, kolik atomů je 
obsaženo v daném množství této látky [34]. Jeden mol vody je takové množství, které 
obsahuje 6,022.1023 molekul. Toto množství vyplní objem asi 18 cm3. Protože jedna molekula 
obsahuje tři atomy (dva vodíkové a jeden kyslíkový), obsahuje mol vody asi  
18.10 23 atomů. Jeden cm3 obsahuje tedy asi 10 23 atomů. Podobně dostaneme hodnotu pro 
počet atomů v 1 cm3 horniny. Jeden mol křemíku vyplní 22 cm3. Jedna molekula křemene je 
složena rovněž ze tří atomů, jednoho křemíkového a dvou kyslíkových. Počet atomů v 1 cm3 
je (18:22) . 10 23 atomů, to je 0,82 . 10 23 atomů. Zkoumáme-li takto i velmi rozdílné látky, 
pevné nebo kapalné, vždy dostaneme pro počet atomů v 1 cm3 čísla v rozmezí (0,6-1,5) .10 23. 
Protože v kapalinách a pevných látkách jsou směstnány i atomy uvnitř molekul, usuzujeme, 
že všechny atomy mají zhruba tytéž rozměry. Vejde-li se jich do 1cm3 zhruba 10 23, znamená 
to, že jejich délkový rozměr je několikanásobek délky 10 –8 cm.  
 
Hmotnosti atomů 
Hmotnost atomu, popř. molekuly najdeme vynásobením atomové (molekulové) hmotnosti 
atomovou hmotnostní konstantou: m = Ar. mu. 
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mu = 1/12 . Mm ( 12C)/NA = 1/12 . 0,012 kg.mol-1/ 6,022 . 1023 mol –1 = 1,661 . 10-27  kg. 
Např. tedy hmotnost: 
atomu vodíku   mH = 1,008 . 1,661 . 10-27  kg = 1,674 . 10-27  kg, 
atomu helia  mHe = 4,003 . 1,661 . 10-27  kg = 6,649 . 10-27  kg, 
atomu železa  mFe = 55,85 . 1,661 . 10-27  kg = 92,77 . 10-27  kg, 
atomu uhlíku  mC = 12,01 . 1,661 . 10-27  kg = 19,95 . 10-27  kg, 
molekuly vody mH2O = 18,01 . 1,661 . 10-27  kg = 29,91 . 10-27  kg. 
 
Relativní atomové hmotnosti uvedené v tabulkách jsou určovány chemicky a udávají střední 
hodnoty hmotností atomů v přírodní směsi izotopů. Proto se např. relativní atomová hmotnost 
uhlíku nepatrně liší od přesné hodnoty 12,00.  
 
Představa o počtu atomů v makroskopických tělesech  
Velikost Avogadrovy konstanty se zcela vymyká běžným představám, což demonstrují 
následující ukázky [U17]:  
- bude-li se z kapky vody o objemu 1 mm3  odpařovat každou sekundu milion molekul, 

bude se celá kapka odpařovat déle než milion let, 
- těsným seřazením molekul obsažených v jednom molu vody bychom dostali vzdálenost 

1,8 . 1011 km (pro porovnání : střední vzdálenost Země od Slunce je přibližně 1,5 . 108 

km), 
- vlijeme-li do světového oceánu 1 litr označených molekul vody a důkladně promícháme, 

nalezneme v každém litru oceánské vody 30 miliard našich původních molekul (objem 
vody v oceánech lze odhadnout na 1015 litrů). 

 

2.3.4. Metody měření Avogadrovy konstanty 
  

Vůbec prvním, kdo se zabýval číselným vyjádřením množství molekul 
v makroskopických tělesech, byl chemik Joseph Loschmidt (1821 – 1895). Vztáhl však počet 
molekul plynu místo na jednotkové látkové množství na jednotkový objem ideálního plynu za 
normálních podmínek. Počet, který obdržel, se nyní nazývá Loschmidtova konstanta a 
označuje se n o. Číselně je rovna   n o =  2,687 . 1025 m-3. Loschmidtova konstanta souvisí 
s Avogadrovou konstantou vztahem n o =  NA/Vm , v němž  Vm  je normální molární objem 
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plynu. Loschmidt také jako první stanovil v roce 1865 Avogadrovu konstantu  NA   
vypočtením z výše uvedeného vztahu.  

Snažil se i o určení rozměrů molekul tím, že porovnával hustotu určité látky 
v plynném a kapalném stavu, přičemž předpokládal, že molekuly mají kulový tvar a jsou 
v kapalném stavu k sobě natěsnány. Potřeboval však další údaj, a proto měřil střední volnou 
dráhu pohybu molekul v plynném skupenství tak, že stanovil vnitřní tření vzduchu. Přes 
nedokonalost svých měření dospěl k velmi dobrým výsledkům. Odhadl průměr molekuly na 
3.10-10 m  a počet molekul v jednom kubickém metru vzduchu na 2,0.1025.    

O vyčíslení Avogadrovy konstanty, která patří do skupiny základních fyzikálních 
konstant charakterizujících vlastnosti makroskopických souborů částic, se zasloužil zejména 
francouzský fyzikální chemik Jean Baptiste Perrin [32]. Roku 1908 k tomu použil 
sedimentační metodu [35] Brownových částic suspendovaných v kapalině. Jejich koncentrace 
klesala s výškou podobně jako hustota vzduchu v tíhovém poli v atmosféře.   

Ve vysokoškolském kurzu lze sedimentační metodu popsat přesně i s využitím 
matematického aparátu. Ten by sice nebyl ani pro středoškolského studenta nijak zvlášť 
náročný, spíše při výkladu této metody se zachází do podrobností, které jsou pro 
středoškoláka zbytečné, zatímco student fyziky znalost metody může uplatnit při měření 
Avogadrovy konstanty ve fyzikálním praktiku.  

Částice konající Brownův pohyb se podle Perrinova přesvědčení chovají jako 
„molekuly“ plynu, které jsou ovšem tak velké, že jsou viditelné v mikroskopu a tak těžké, že 
rychlosti jejich pohybu byly přiměřené pozorování. M.j. tedy pro ně platí i Boltzmannovo 
rozdělení částic v gravitačním poli  
    n = no e –mgh/kT   .     (1)  
Částice suspendované v kapalině neklesnou tedy na dno, ale rozdělí se s výškou tak, že se 
jejich koncentrace řídí vztahem (1). n značí počet částic v objemové jednotce kapaliny ve 
výšce h a no počet částic v objemové jednotce ve výšce h = 0, g je tíhové zrychlení, m 
hmotnost částice, k Boltzmannova konstanta a T absolutní teplota.  Perrin si připravil 
částice důkladným odstřeďováním pryskyřice garcinia morella zvané gumiguta. Získal 
dokonale homogenní emulzi, jejíž částice měly tvar koule a velikost řádu mikrometru. Ve 
vodě se chovaly jako brownovské částice. Poněvadž hmotnost každé z nich byla o mnoho 
řádů větší než hmotnost molekuly vody, částic s výškou velmi rychle ubývalo. Pokles 
koncentrace částic s výškou měřil Perrin mikroskopem, jehož podložní sklíčko bylo 
opatřeno válcovou prohlubní o výšce asi 0,1 mm, která se naplnila vodní suspenzí 
gumigutových částic a přikryla se krycím sklíčkem. Mikroskopem zaostřeným na určitou 
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hloubku bylo vidět ostře jen ty částice, které konají Brownův pohyb ve vrstvě odpovídající 
této hloubce. Částice, které byly v hloubce nepatrně větší či menší, se jevily rozmazaně, 
neostře. Postupným zaostřováním na vrstvy suspenze v různých výškách byl určen počet 
částic ostře viditelných v zorném poli mikroskopu. Napočítáme-li ve výšce h1 nad dnem n1 

částic a ve výšce h2  n2 částic, bude podle (1) pro tento případ platit: 
          n1 = no e –mgh1 /kT  ;    n2 = no e –mgh2/kT ; 
Po úpravě:  
   h2 – h1 = (kT.ln n1/ n2)/mg     (2) 
Rozdíl výšek byl nastavován posouváním objektivu mikroskopu a odečítán na 
mikrometrickém šroubu mikroskopu. Vyjádříme-li z rovnice (2) konstantu k poměrem 
R/NA, dostaneme z ní Avogadrovu konstantu : 
     NA = (R.T. ln n1/ n2)/mg.( h2 – h1). 
 

Perrin svá měření mnohokráte opakoval. Z výsledků všech provedených experimentů 
byla statistickým zpracováním získána pro Avogadrovu konstantu hodnota   
NA = 7,05 . 10 

23
 mol-1 s chybou nepřevyšující 15%.  

Metoda založená na Brownově pohybu nemůže v současné době vyhovět požadavkům 
kladeným na hodnoty základních fyzikálních konstant. Bylo by však mylné domnívat se, že 
pro svoji malou přesnost byla bez užitku (současná hodnota NA =6,022 . 10 

23
 mol-1 ).  

Perrin je autorem i další metody využívající pro stanovení Avogadrovy konstanty 
Brownův pohyb [35], avšak těžištěm jeho práce se stala sedimentační metoda.  

Nejpřesněji lze Avogadrovu konstantu experimentálně změřit využitím ohybového 
jevu rentgenového záření na krystalech, v nichž periodicky uspořádané atomy, ionty nebo 
molekuly tvoří prostorovou krystalovou mřížku  [35].   
 
 
2.4. Nitro atomu 
2.4.1. Thomsonův pokus - objev elektronu 

 
Přesto, že atomy různých prvků měly přibližně stejné rozměry, řádově i stejnou 

hmotnost, některé z nich tvořily plyny, jiné kovy; některé, jako atomy uhlíku, byly schopny 
snadno se slučovat s jinými atomy a tvořit chemické sloučeniny; jiné, např. atomy hélia, 
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neónu nebo argonu, se neslučovaly téměř nikdy. Tento fakt vedl fyziky ke spekulativním 
úvahám o vnitřní struktuře atomu, která by rozdílná chování atomů vysvětlila. Úvahy fyziků o 
stavbě atomu podpořené experimenty ze druhé poloviny 19. století přinesly ztotožnění 
optických spekter zahřátých zředěných plynů se spektry atomovými, tzn. závěr, že 
elektromagnetické záření emitované zahřátými zředěnými plyny má původ uvnitř atomů. 
Původně byly atomy považovány za nedělitelné, nestvořitelné a nezničitelné objekty bez 
vnitřní struktury. Ovšem pokud objekt nějaké záření vyzařuje, popř. pohlcuje, musí mít 
zřejmě nějakou vnitřní strukturu.  

Sám objev elektronu, tedy částice, o níž již nikdo v současné době nepochybuje, že je 
součástí atomu, s úvahami o stavbě atomu nijak nesouvisel. Byl vyústěním experimentálního 
studia elektrických výbojů v plynech, které započalo již v 50. letech 19. století. Tehdy 
Heinrich Geissler (1814 – 1879) na univerzitě v Bonnu zjistil, že napětí přibližně o hodnotě 
1000 V mezi elektrodami zatavenými ve skleněné trubici, v níž je tlak roven asi 1/1000 tlaku 
atmosférického, způsobí vznik zářící oblasti mezi nimi. Snížení tlaku vedlo k rozšíření oblaku 
na celou trubici. Další pokusy se snižováním tlaku v trubici (řádově Pa až desetiny Pa) 
prováděl v roce 1858 Julius Plücker (1801 – 1868). Zjistil, že zářivé efekty uvnitř trubice při 
tom slábnou, ale sílí světélkování stěn trubice v oblasti ležící proti záporné elektrodě. Záření 
bylo nazváno katodovými paprsky (poprvé byly tímto názvem označeny německým fyzikem 
Eugenem Goldsteinem (1850 – 1930)), neboť z experimentů vyplynul závěr, že všechny 
pozorované jevy způsobuje něco, co vystupuje právě z katody (záporné elektrody). 
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Obr. 2: Schéma katodové trubice 
1 - katoda 
2 - anoda 
3 - skleněná trubice s plynem o nízkém tlaku 
4 – katodové paprsky 
5 - viditelné záření („světélkování“, fluorescence) emitované po dopadu elektronů na stěnu        
     trubice 
 
Plücker spolu se svým žákem Johannem Wilhelmem Hittorfem (1824 – 1914) v roce 1859 
zjistil, že se katodové paprsky dají vychylovat příčným magnetickým polem, přičemž 
orientace výchylky je táž jako v případě vzorku záporně nabitých částic. Roku 1869 J.W. 
Hittorf položil do cesty katodovým paprskům pevné desky. Z jejich stínu usoudil, že se 
katodové paprsky šíří přímočaře. E. Goldstein provedl v 70. letech sérii pokusů, z nichž 
vyplynulo, že katodové paprsky vystupují z katody kolmo a jejich vlastnosti nezávisí na 
složení katody. V místě dopadu mohou vyvolávat chemickou reakci. 

Joseph John Thomson (1856 – 1940) – od roku 1884 vedoucí Cavendishovy 
laboratoře na univerzitě v Cambridgi - se začal věnovat do té doby nevysvětlené podstatě 
katodových paprsků. O katodových paprscích se od roku 1879 vědělo, že místo jejich dopadu 
se zahřívá, tzn., že paprsky přenášejí energii. Objev učinil William Crookes (1832 – 1919). 
Domníval se, že katodové paprsky jsou proudem molekul zbytkového plynu v trubici. Tyto 
molekuly by měly získat při svém nárazu na katodu záporný elektrický náboj, a v důsledku 
toho být od katody odpuzovány. Potvrzením mu byl i jeho objev toho, že katodové paprsky 
mohou odevzdávat vrtulce, na níž dopadají, značnou hybnost (Crookesův mlýnek). Naopak E. 
Goldstein, G. H. Wiedemann a H. Hertz se domnívali, že katodové paprsky jsou novým 
druhem elektromagnetických vln. Poukazovali na to, že přímočará dráha katodových paprsků 
mnohonásobně převyšuje střední volnou dráhu molekul (spor s Crookesovou hypotézou). H. 
Hertz argumentoval proti korpuskulární povaze i tím, že se paprsky nevychylovaly 
v elektrickém poli. Nedokázali však vysvětlit, proč způsobují světélkování a proč vystupují 
z katody kolmo.  

První, kdo se pokusil vypočítat poměr náboje a hmotnosti částice, která mohla být 
elementem katodových paprsků, byl v roce 1884 Arthur Schuster (1851 – 1934) [36]. Protože 
však při aplikaci vzorce pro kruhový pohyb částice s nábojem q v magnetickém poli o 
magnetické indukci B : 

    q/m = v / B.r      (3)   
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rychlost v pouze odhadl na řádově 1000 m.s-1 (střední tepelná rychlost molekul plynu), získal 
hodnotu měrného náboje q/m ~ 108 C.kg-1, což byla hodnota obdobná hodnotě elektricky 
nabitých atomů či molekul. Philipp Lenard (1962 – 1947) vyvedl katodové paprsky 
z výbojové trubice okénkem z aluminiové fólie a dokázal, že se katodové paprsky šíří 
v atmosféře ještě asi 1 cm. Protože aluminiová fólie nemohla propustit atomy, podporovalo 
jeho zjištění hypotézu o tom, že katodové paprsky jsou zvláštním druhem 
elektromagnetického záření. Poprvé se představě elektronu přiblížil počátkem roku 1897 
německý fyzik Emil Wiechert (1861 - 1928), který provedl pokusy, dokazující, že se 
katodové paprsky šíří podstatně větší rychlostí než nabité atomy. Dospěl k řádově správné 
hodnotě q/m, a protože předpokládal, že náboj, který hypotetické částice nesou, je roven 
náboji iontů při elektrolýze, došel k tomu, že případné částice musí mít mnohem menší 
hmotnost než atomy. Tím vysvětlil i jejich schopnost pronikat aluminiovou fólií. Emil 
Wiechert je proto někdy považován za spoluautora objevu elektronu. Správná hodnota 
měrného náboje však byla získána odhadem. 

J. J. Thomson nejprve dokázal, že katodové paprsky skutečně nesou náboj. Umístil 
sběrnou elektrodu stranou od směru šíření paprsků a dokázal, že k přenosu náboje na 
elektrodu dojde až po vychýlení paprsků magnetickým polem a po jejich dopadu na elektrodu. 
Opakoval Lenardovy pokusy a z toho, že dolet paprsků v atmosféře 105  krát přesahuje střední 
volnou dráhu molekul tvořících vzduch, usoudil, že průměr částic tvořících katodové paprsky 
je 105 krát menší než průměr molekuly kyslíku nebo dusíku. Z toho, že vlastnosti částic 
nezávisejí ani na náplni výbojové trubice ani na materiálu katody, přisoudil těmto malým 
záporným částicím charakter základního stavebního prvku hmoty. 

Proti korpuskulární představě o katodových paprscích však existovala vážná námitka: 
Pokud jsou katodové paprsky tvořeny lehkými zápornými částicemi, proč nejsou vychylovány 
příčným elektrickým polem? Thomson úvahami a experimenty dokázal, že viníkem jsou 
atomy plynové náplně trubice, které se ionizují. Kladné a záporné části ionizovaných atomů 
náplně „obalí“ vychylovací elektrody, a tak je vlastně neutralizován jejich náboj. Poté, co se 
podařilo dále snížit tlak plynu v trubici, bylo vychylování příčným elektrickým polem 
skutečně zaznamenáno. Thomson pak prováděl celou řadu pokusů, které vedly k určení 
měrného náboje nově objevené záporně nabité částice. Nespokojil se jen určením poměru q/m 
z vychylování magnetickým polem, ale uveřejnil i výsledky z měření z vychylování 
elektrickým polem a z kontrolního měření z rovnosti kinetické energie částic a jejich 
tepelného účinku v místě dopadu. Výsledky potvrdily existenci zcela nové částice.  
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Posledním dvěma metodám se mohou věnovat studenti ve vysokoškolském kurzu 
fyziky mikrosvěta ( i když jsou metody zvládnutelné i pro středoškoláky, nezachází se na 
středních školách většinou spíše z časových důvodů až do takových podrobností). Metodu 
měření  poměru q/m z vychylování elektrickým polem lze nalézt v různých publikacích, 
např. [37]. Při kontrolním  měření q/m z rovnosti kinetické energie částic a jejich tepelného 
účinku v místě dopadu vyšel Thomson z výpočtů Arthura Schustera, podle nichž se 
v homogenním magnetickém poli s indukcí B zakřiví dráha nabité částice v rovině kolmé 
k indukčním čarám tak, jako kdyby na ni působila dostředivá síla mv2/r, kde m je hmotnost 
částice, v její rychlost při rovnoměrném pohybu po kružnici, r je poloměr zakřivení. Tato 
síla musí být rovna Lorentzově síle q.v.B.  Schuster tak vyvodil v roce 1884 vztah (3). 
Thomson však nepodcenil rychlost katodových paprsků a zjistil ji výpočtem z další rovnice, 
kterou získal určením tepelného účinku katodových paprsků a jimi přeneseného 
elektrického náboje. Přitom se náboj jedné částice q má k její kinetické energii mv2/2 stejně 
jako celkový přenesený náboj všech částic Q ke kinetické energii všech částic Ek. Tedy platí: 

   q/( mv2/2) = Q/Ek     (4). 
Za předpokladu, že se celá kinetická energie Ek projeví jako tepelná, odměřil tuto veličinu 
termočlánkem. Veličinu Q změřil užitím Faradayova válce. V případě zakřivení dráhy 
částic podle (3)  mohl změřit B a poloměr křivosti r. Z naměřených hodnot a užitím rovnic 
(3), (4) získal Thomson hodnotu rychlosti částic v = 1,5 . 107 m.s-1 a jejich měrného náboje 
q/m = 5.1010 C.kg-1. Rychlost částic katodových paprsků byla několikrát větší, než by podle 
kinetické teorie měly mít molekuly plynu, ale měrný náboj těchto částic byl až o tři řády 
větší než měrný náboj vodíkových iontů.  
Roku 1897 zveřejnil Thomson výsledky dalšího měření měrného náboje z vychylování 
příčným elektrickým polem: q/m = 7,7.1010 C.kg-1. Tato hodnota se sice lišila od hodnoty 
získané zpřesněným měřením podle předešlých metod: q/m = 1,18.1011 C.kg-1, nicméně 
rozdíly nemohly popřít objev zcela nové částice.  

Názvu elektron sice již předtím užil pro hypotetickou částici elektrického proudu 
(nehmotný náboj vázaný na atom) v roce 1891 G. J. Stoney (1826 – 1911), po Thomsonových 
měřeních se však začalo tohoto termínu používat k označení částice katodového záření. Sám 
Thomson nazýval částice katodového záření až do roku 1914 jen korpuskulemi. Za teoretické 
a experimentální práce vysvětlující vedení elektrického proudu v plynech získal J. J. Thomson 
v roce 1906 Nobelovu cenu. 

Z počátku byl tedy jedinou známou charakteristikou elektronu jeho měrný náboj, 
zatímco jeho celkový náboj a hmotnost známy nebyly. Pojem „elementární náboj“ nebo též 
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„atom elektřiny“ zavedl  německý fyzik Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz (1821 - 
1894) pro kladný náboj přenášený atomem vodíku při elektrolýze. Jeho velikost e byla tehdy 
odhadnuta z měrného náboje vodíkových atomů, zjištěného při elektrolýze, e/mH ≈ 108 C/kg, a 
z jejich hmotnosti mH určené na základě kinetické teorie plynů. Odhad vedl k výsledku e = 
(0,4 – 2) . 10-19 C. Bezprostředně po objevu elektronu přikročili Thomsonovi žáci k pokusům 
s cílem určit jeho náboj. Charles Thomson Rees Wilson (1869 - 1959) studoval jev 
pozorovaný již v roce 1887 Helmholtzem a spočívající v kondenzaci přesycené vodní páry na 
nabitých částicích, jimiž mohly být i ionty vzniklé ve vzduchu ozářením rentgenovými 
paprsky nebo radioktivní látkou. V roce 1895 zkonstruoval první primitivní mlžnou komoru. 
John Sealy Edward Townsend (1868 – 1958) využil jeho metodu, změřil  elektrometrem 
celkový náboj mlžného obláčku a stanovil v něm počet kapek. Za předpokladu, že každá 
kapka vznikla na jednom elementárním náboji, určil jeho hodnotu ve shodě s výše uvedeným 
odhadem. J. J. Thomson a H. A. Wilson ( 1881- 1957) v roce 1903 tuto „mlžnou“ metodu 
dále zdokonalili. Stanovili postup, jak z rychlosti v pádu kapek ve vzduchu určit jejich 
poloměr a, a tedy i hmotnost m. V ustáleném stavu, kdy se kapka pohybuje konstantní 
rychlostí, je totiž síla tření podle Stokesova vzorce Ft = 6πηav v rovnováze s tíhovou silou mg 
= 4/3 πa3ρg (neuvažujeme-li vztlakovou sílu), takže pro poloměr kapky musí platit  

a = √ 9ηv/2 ρg, 
kde η je dynamická viskozita vzduchu, ρ hustota kapky a g tíhové zrychlení [35]. Dále 
eliminovali tíhovou sílu působící na nabité kapky přiložením elektrického pole o intenzitě E 
vytvořeného mezi deskami kondenzátoru v experimentálním prostoru. Když se padající kapky 
zastavily, platilo: Ee = mg. Elementární náboj lze pak snadno vypočítat ze známé intenzity 
pole E, která se určí z napětí na deskách kondenzátoru a jejich vzdálenosti, a z hmotnosti 
kapky m. Aby vyloučili námitku, že náboj kapky, který měří, je nábojem molekuly, na níž 
probíhá kondenzace, a nikoli nábojem elektronu, vytvořili kondenzační centra tak, že 
ultrafialovým světlem emitovali elektrony z kovu a ty pak po srážkách s molekulami plynu 
vytvářely záporné ionty. C. T. R. Wilson vypracoval postup, jak řízením expanze vodních par 
zajistit jejich kondenzaci pouze na záporně nabitých částicích. Tak získali Thomson a H.A. 
Wilson pro náboj elektronu údaj –1,1.10-19 C, jehož absolutní hodnota dobře souhlasí s výše 
uvedeným odhadem pro kladný elementární náboj. 

Po měření doběhu elektronů, které prošly Lenardovým okénkem do vzduchu, usoudil 
Thomson, že elektrony mají mnohonásobně menší hmotnost než vodíkový atom.     
 Na základě těchto úvah opírajících se o experimentální poznatky byl elektron 
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specifikován jako mikroobjekt s (relativně) malou hmotností nesoucí záporný náboj běžné 
velikosti (srovnatelný s nábojem vodíkového iontu).  

Vycházeje z experimentů J. S. E. Towsenda, J. J. Thomsona a H.A. Wilsona 
uskutečnil Robert Andrews Millikan (1868 – 1953) v letech 1908 – 1909 sérii měření 
elektrického náboje elektronu pomocí mlžné komory. Úplný popis své práce publikoval roku 
1910 v [38]. Hodnota elektrického náboje zjištěná Millikanem byla e = 1,56 . 10-19 C a je tedy 
velmi blízká současně používané hodnotě e = 1,6021773349  . 10-19 C (podle adjustace z roku 
1986 [39]). 

Na základě zkušeností z experimentů (např., že plyn je za normálních podmínek 
izolantem, zatímco po zahřátí na vysokou teplotu nebo po ozáření elektromagnetickým 
zářením dostatečně vysoké frekvence vede elektrický proud) byl elektron lokalizován dovnitř 
atomu. 

 

2.4.2. Rutherfordův pokus – objev atomového jádra a elektronového obalu 
 
 Objev elektronu podnítil fyziky k myšlenkám o atomovém modelu. V roce 1903 
uveřejnil Philipp Lenard svoji hypotézu o tom, že „různorodé atomy všech látek jsou složené 
z různého počtu stejnorodých stavebních kamenů“. Tyto základní stavební jednotky nazval 
dynamidami. Byly navenek neutrální, avšak každá dynamida se skládala ze záporné a kladné 
částice, vzdálené od sebe o méně než 10-13 m [40]. Lenardova hypotéza se nesetkala téměř 
s žádným ohlasem. Pouze Arnold Sommerfeld (1868 - 1951) konstatoval, že Lenard byl po 
objevu elektronu první, kdo předpokládal, že atomy nejsou neproniknutelné, ale skládají se 
z malých částic, mezi nimiž je prázdný prostor.  
 Koncem roku 1903 předložil japonský fyzik Hantaro Nagaoka (1865 – 1950) model 
atomu ovlivněný Maxwellovým modelem prstenců planety Saturn. Maxwell svými výpočty 
dokázal stabilitu tohoto dynamického systému. Nagaokův atom spočíval v tom, že kladně 
nabitá část atomu je umístěna v jeho středu a je menší než celek atomu. Je obklopena 
souborem elektronů, jež vytvářejí kolem prstenec. Takový soubor však nemohl být stabilní. 
Mezi tělesy, které tvoří Saturnův prstenec, působí přitažlivé síly, zatímco mezi elektrony síly 
odpudivé. Nagaokův atom by tedy nemohl držet pohromadě.  

Přibližně ve stejné době jako Nagaoka prezentoval svůj model Joseph John Thomson. 
Tvrdil, že atom je homogenní koule kladně nabité hmoty, v níž jsou pravidelně rozmístěny 
elektrony (jako rozinky v pudinku), které kladný náboj neutralizují - obr. 3. 
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Obr. 3: Thomsonův model atomu 
1 – kladně nabitá hmota 2 - elektron 
    
 Žádná ze zmíněných představ o atomu však nebyla skutečně přijata. Všechny byly 
spekulativní a nepřesvědčivé. Bylo zapotřebí přímých důkazů o vnitřní stavbě atomu. Ale jak 
by mohl někdo prozkoumat nitro tak malého objektu jako je atom? Přesto metoda, která vedla 
k cíli, existovala.  
 V roce 1899 studoval fyzik Ernest Rutherford (1871-1937) způsob, jímž radioaktivní 
záření pronikají vrstvami hliníku. Zjistil, že část záření lze zadržet vrstvou hliníku silnou 
1/500 cm, kdežto zbytek zadrží jen vrstva značně silnější. První typ záření označil prvním 
písmenem řecké abecedy alfa a druhý typ druhým písmenem beta. Třetí druh 
nejpronikavějšího záření, který objevil roku 1900 francouzský fyzik Paul Ulrich Villard 
(1860-1934), bylo označeno písmenem gama.  
 Paprsky beta byly odchylovány magnetickým polem tak, jako by byly tvořeny záporně 
nabitými částicemi. Roku 1900 určil Becquerel jejich hmotnost  a velikost náboje a tím se 
prokázalo, že paprsky beta jsou podobně jako katodové paprsky elektrony.  
(Proto se také někdy letící elektron nazývá částicí beta.) Paprsky gama magnetické pole 
nevychylovalo, a proto se usoudilo, že nenesou elektrický náboj. Rutherford se domníval, že 
by paprsky gama mohly být elektromagnetické povahy, a proto je nechal procházet krystalem 
[29]. Vznikl ohybový obrazec, který ukázal, že jsou velmi podobné paprskům X, až na to, že 
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jejich vlnové délky jsou ještě kratší. Z vychýlení paprsků alfa v magnetickém poli se dalo 
usoudit, že jsou to kladně nabité částice.  Roku 1906 Rutherford dokázal, že částice alfa je 
mnohem hmotnější než elektron (mα = 7344 me). A právě tehdy ho napadlo, že pomocí 
těžkých částic alfa by mohl zkoumat nitro atomu.  
 Rutherford se svými spolupracovníky Hansem Geigerem (1882 – 1945) a Ernestem 
Marsdenem (1889 – 1970) studoval způsob pronikání částic alfa tenkou zlatou fólií. Umístil 
kousek radioaktivní látky do olověné skříňky, v níž byl otvor. Záření alfa olovem nepronikne, 
ale tenký proud záření vyjde otvorem a na své cestě narazí na tenoučkou zlatou fólii. Za ní 
bylo umístěno pohyblivé stínítko pokryté sulfidem zinečnatým, díky němuž byl dopad částice 
alfa doprovázen viditelným světelným zábleskem.  
Schéma Rutherfordova experimentu je znázorněno na obr. 4. 

 
Obr. 4 : Schéma původního Rutherfordova experimentu 

1 – zdroj částic alfa 2 – stínění zdroje s otvorem 3 – tenká zlatá fólie 4 – stínítko 
   

Očekávalo se, že většina částic alfa projde fólií přímo, kdežto zbytek bude vykazovat 
nanejvýše jen malé odchylky od původního směru. Takové chování částic alfa vyplývá 
z Thomsonova modelu atomu, kde se předpokládá rovnoměrné rozdělení náboje uvnitř celého 
jeho objemu. Pokud by byla Thomsonova představa atomu správná, působily by při průchodu 
tenkou zlatou folií na částice alfa jen slabé elektrické síly a částice alfa by se měly odchýlit od 
původního směru jen nepatrně. Ve skutečnosti však Rutherfordovi spolupracovníci Geiger a 
Marsden zjistili, že i když se většina částic alfa chová podle očekávání, některé z nich se 
rozptylují o velký úhel, o 90° i více.  
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Vysokoškolští studenti ověřují kvantitativně, zda Thomsonův model atomu může 
vysvětlit existenci velkých úhlových odchylek částic alfa. Vyšetřují vliv atomových elektronů 
na pohyb částic alfa a vliv kladně nabitého oblaku s rozměrem atomu na dopadající částici 
alfa. Po výpočtech dospívají k závěru [41], že odchylka dopadající částice alfa způsobená 
atomovým elektronem či oblakem kladného náboje velikosti atomu je nepatrná. Zamýšlejí 
se i nad tím, zda by řada takových odchylek mohla vytvořit znatelný rozptylový úhel. 
K určení výsledku řady N náhodných odchylek používají statistickou metodu, užívanou při 
studiu náhodných procesů. Výpočet ukazuje, že pouze jedna z 10-3500   částic alfa by se měla 
rozptylovat o úhel   90°  a více, což je přesvědčivý rozpor s experimentem, kdy se o takový 
velký úhel odchylovala jedna částice alfa z 8000 částic. Thomsonův model atomu bylo tedy 
třeba zamítnout.  
Několik částic se dokonce obrátilo zpět (odchylka o 180°) – obr. 5. 

 
 

Obr. 5 : Rozptyl alfa částic na atomech zlata   
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Otázkou zůstávalo, jak mohlo dojít k velkoúhlému rozptylu. Výklad mohl být dvojí: 

a) Částice alfa se může odchylovat od původní dráhy částečně na každém atomu zlata a 
sečtením částečných odchylek získá velkou výslednou odchylku od původní dráhy. 
b) Celá odchylka může být dílem pouze jedné srážky alfa částice s kladně nabitou hmotou. 
První možnost Rutherford vyloučil, neboť je zcela nepravděpodobné, že by byla částice 
odkláněna od původní dráhy na jednotlivých atomech vždy do stejného směru.  

Rozptyl je způsoben silovým působením (kulombovskou interakcí) mezi částicí alfa a 
kladnou hmotou. Velká odchylka pak znamená, že toto silové působení bylo velké. Na čem 
závisí velikost odpudivé interakce, vyplývá velmi dobře z obr. 6. 

 
Obr. 6: Grafická závislost velikosti síly F(r) na vzdálenosti r  
 
Rozhodující jsou dva faktory: 
a) Vzdálenost střely (alfa částice) od rozptylového centra. Síla narůstá směrem k povrchu 

oblasti kladného náboje. Na jejím povrchu bude maximální. 
b) V jak malé oblasti je náboj lokalizován (koncentrace náboje). 
Pro r ≥ R platí pro velikost síly F( r ) vztah  F( r ) = k. qα . qAu / r2  , 

pro r ≤ R  platí pro velikost síly F( r ) vztah  F( r ) = k. qα . qAu .r / R3  . 
Z velikosti pozorovaných odchylek vyplynulo, že kladný náboj v atomu musí být lokalizován 
v daleko menší oblasti, než se předpokládalo. 
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 Rutherfordův rozptyl dovoluje stanovit horní hranici pro rozměry oblasti, v níž je 
lokalizován kladný náboj atomu. Nechť částice alfa míří přímo na její střed – obr. 7 . 
 

 
Obr. 7: Ke stanovení horní hranice pro rozměry jádra 
 
Na počátku je celková mechanická energie těchto dvou interagujících těles rovna pouze 
kinetické energii volné částice alfa Ek = 5,5 MeV ( zdrojem alfa částic byl plynný radon, který 
vznikal při rozpadu rádia a emitoval alfa částice s energií 5,5 MeV [42] ). V určité vzdálenosti 
rmin  od středu oblasti, v níž je lokalizován kladný náboj, dojde v důsledku kulombovské 
odpudivé interakce k zastavení a následnému obratu částice alfa o 180°. V okamžiku, kdy se 
alfa částice zastaví, je celková mechanická energie rovna elektrické potenciální energii alfa 
částice a jádra atomu zlata Ep  = 5,5 MeV..   Z této energetické úvahy lze vyvodit horní odhad 
poloměru oblasti, v níž je lokalizován kladný náboj v atomu.  
Ep = k . qα . qAu / rmin   =>  rmin = k . qα . qAu /Ep ≈ 10-14 m. 
   V roce 1911 Rutherford předložil svou představu struktury atomu. Atom se skládá 
z malého kladně nabitého tělíska přímo v jeho středu – jádra (z latinského nucleus) – a 
z elektronového obalu, který je velmi lehce prostupný. Jádro, do něhož je soustředěna téměř 
veškerá hmotnost atomu, zaujímá jen nepatrnou část atomu a je obklopeno elektrony, které 
s ním interagují prostřednictvím elektrických přitažlivých sil. Záporný náboj elektronového 
obalu a kladný náboj jádra se vzájemně kompenzují. 
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Vysokoškolští studenti se zabývají i kvantitativním rozborem Rutherfordova  

pokusu. Po zavedení pojmů účinný průřez pro interakci a záměrné vzdálenosti b zjišťují 
vztah mezi záměrnou vzdáleností b a úhlem rozptylu ϑ (úhel mezi asymptotickým směrem 
příletu částice alfa a asymptotickým směrem, v němž odlétá). 

 
Obr. 8.: Rutherfordův rozptyl [41] 
 
Je zřejmé, že úhel rozptylu se zmenšuje s rostoucí záměrnou vzdáleností b – viz obr. 9. 

 
Obr. 9: Úhel rozptylu se zmenšuje s rostoucí záměrnou vzdáleností [41]   
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Rovněž vyvozují Rutherfordův vzorec pro rozptyl, podle nějž je počet částic alfa, 
dopadajících na jednotkovou plochu stínítka ve vzdálenosti r od rozptylující fólie přímo 
úměrný tloušťce t fólie, počtu atomů fólie n v jednotkovém objemu a čtverci atomového 
čísla Z těchto atomů a nepřímo úměrný čtverci kinetické energie Ek  částic alfa a sin4(1/2ϑ), 
kde ϑ je úhel rozptylu. 

Tyto předpovědi byly potvrzeny  měřeními Geigera a Marsdena. Tento souhlas 
potvrdil správnost Rutherfordových předpokladů, mezi nimiž byla hlavní hypotéza atomu 
s jádrem.    
 
2.4.3. Jádro atomu 
 
 Stejně jako se po objevu elektronu vědci zabývali strukturou atomu, po objevení 
atomového jádra se do popředí dostávaly otázky související s jeho vnitřní stavbou. Historie 
kladně nabitých částic však nezačala až objevem atomového jádra.  
 Německého fyzika Eugena Goldsteina (1850 – 1930) zajímalo, zda by bylo možné 
zjistit stopy radiace, která by eventuálně směřovala opačným směrem než katodové paprsky. 
Žádné záření, které by vycházelo z anody, se mu však nepodařilo zachytit. Přemýšlel však nad 
problémem dále a v roce 1886 sestrojil katodu, která by, kdyby takové záření existovalo, mu 
umožnila pohybovat se opačným směrem než katodové paprsky. Katoda v sobě měla otvory – 
kanály. Goldstein ji umístil doprostřed vyčerpané trubice, kterou procházel elektrický proud. 
A kdyby existovalo nové záření, vznikající poblíž katody, mohlo by pak teoreticky procházet 
kanály a pohybovat se opačným směrem než katodové paprsky. A také přesně to Goldstein 
pozoroval. Nový druh záření nazval kanálovými paprsky.  
 V roce 1895 zachytil Perrin toto záření tělesem, které mu umístil do cesty, a ukázal, že 
těleso tím získalo kladný elektrický náboj.  
 Roku 1907 pro ně Thomson navrhl označení anodové paprsky. 
O rok později Němec Wilhelm Carl Werner Otto Fritz Wien (1850 – 1930) vystavil anodové 
paprsky působení magnetického a elektrického pole. Zjistil, že částice, z nichž se skládaly 
anodové paprsky, mají mnohem větší hmotnost než elektrony [29]. Hmotností se vyrovnaly 
atomům. Navíc hmotnost částic anodových paprsků závisela na stopách plynu přítomných ve 
vakuové trubici. Byl-li v ní vodík, částice anodových paprsků měly hmotnost atomu vodíku. 
Byl-li to kyslík, měly hmotnost atomu kyslíku atd. 
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 Po objevu atomového jádra a přijetí jaderného modelu atomu se stalo zřejmým, čím 
jsou částice anodových paprsků. Letící elektrony, které tvoří katodové paprsky, se srážejí s 
atomy v katodové trubici – s vodíkem, kyslíkem, dusíkem nebo s jakýmkoli jiným atomem a 
vyrážejí z nich elektrony. Atomy zbavené určitého počtu elektronů z elektronového obalu jsou 
ionty nesoucí kladný elektrický náboj. Pohybují se opačně, než směřují částice katodových 
paprsků.  
 Rutherford záhy poznal, že částice alfa jsou svými vlastnostmi velmi podobné částicím 
anodových paprsků. Roku 1909 Rutherfordův-Roydsův pokus dokázal, že částice alfa jsou 
heliovými ionty. Do tenkostěnné skleněné trubičky bylo přivedeno velké množství 
radioaktivního plynu radonu. Tloušťka stěn trubičky byla taková, že většina částic alfa jimi 
prošla. Tato trubička byla obklopena tenkou trubicí, ke které byla přitavena výbojová trubice 
se zatavenými elektrodami. Před začátkem pokusu byl obsah trubice pečlivě odčerpán. 
Částice alfa, hromadící se v trubici, vytvářely plyn, který stoupnutím hladiny rtuti mohl být 
stlačen a převeden do výbojové trubice. Po dvou dnech od začátku pokusu bylo možné zjistit 
při výboji v trubici ve vyzařovaném světle žlutou čáru helia a po šesti dnech úplné spektrum 
helia.      
 Zatímco všechny elektrony měly tutéž hmotnost a tentýž elektrický náboj, částice 
anodových paprsků měly různé hmotnosti a různě velké kladné elektrické náboje. Nejmenší 
kladně nabitá částice anodových paprsků měla zhruba hmotnost atomu vodíku, muselo se tedy 
jednat o vodíkové jádro.  
 Roku 1919 Rutherford sledoval ve Wilsonově mlžné komoře stopy částic alfa 
emitovaných radioaktivním zdrojem. Částice alfa narážely na jádra atomu dusíku. Z místa 
srážky vycházely dvě stopy. Bylo zjištěno, že jedna stopa patří ionizovanému atomu kyslíku, 
druhá pak lehké částici, která je totožná s jádrem vodíku. Její elektrický náboj byl přesně 
roven náboji elektronu, ale byl kladný. Částici nazval proton (z řeckého protos - první), neboť 
při seřazení kladných částic podle hmotnosti zaujme vždy první místo.  
 Ve Wilsonově mlžné komoře došlo k přeměně atomového jádra, která byla vyvolána 
srážkou. Taková přeměna se v analogii s chemií označuje jako jaderná reakce. Pro její zápis 
můžeme použít schematického zápisu, který je podobný zápisu chemické reakce. 
 
 4He +  14N→ 17O  + 1p  
 
(V chemické reakci značky prvků symbolizují atomy, zatímco v jaderné reakci příslušná 
atomová jádra.) 
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 Jádra, která lze pokládat za hlavní část atomů, se mezi sebou liší svou hmotností a 
velikostí kladného náboje, který nesou. Toto zjištění představovalo významný fakt, neboť 
uspořádání prvků do tzv. periodické tabulky podle jejich atomové hmotnosti se neobešlo bez 
problémů. Tabulka obsahovala řádky i sloupce. Prvky s podobnými vlastnostmi tvořily 
sloupce. Pokud vědci postupovali po jednotlivých prvcích v tabulce v řádcích směrem 
doprava, velikost hmotnostního rozdílu se měnila. Někdy byl mezi dvěma sousedními atomy 
velmi malý, jindy poměrně velký. Ve třech případech byla atomová hmotnost určitého prvku 
ve skutečnosti o něco větší než u nejbližšího dalšího za ním. Kdyby bylo zaměněno jejich 
pořadí, pak by se nacházely ve skupině, která by neměla jejich vlastnosti. Ruský fyzik a 
chemik Dmitrij Ivanovič Mendělejev (1834 – 1907), který jako první periodickou tabulku 
sestavil, dával přednost před přesným zachováním pořadí podle rostoucí atomové hmotnosti 
ponechání prvku v jeho skupině. Z pokusů s paprsky X, které konal v letech 1913 - 1914 
Henry Gwyn-Jeffreys Moseley (1877 – 1915), vyplynulo, že velikost náboje jádra se vlastně 
při každém posunu v tabulce o jeden prvek doprava zvyšuje o jedničku. Vodík, první prvek, 
má v jádru proton, který nese náboj +1. Helium, druhý prvek, má jádro s nábojem +2 (částice 
alfa). Jádro lithia, třetího prvku, nese náboj +3 atd. až k uranu s nejtěžším tehdy známým 
atomem, jehož jádro má náboj +92. 

Moseley nazval velikost náboje jádra atomovým číslem prvku, dnes se používá pojem 
protonové číslo a označuje se Z. Prvky byly do periodické tabulky uspořádány právě podle 
něj.  

Bylo zřejmé, že mají-li dva sousední prvky atomová čísla, která se liší o jedničku, 
nemůže mezi nimi existovat žádný doposud neznámý prvek a naopak, liší-li se jejich atomová 
čísla o dvojku, trojku, …pak jde o neklamné znamení toho, že je mezi nimi ještě jeden, dva, 
… prvky. V době, kdy Moseley předložil koncepci protonového čísla, bylo v tabulce sedm 
mezer. Každá mezera představovala do té doby neznámý prvek. Do roku 1984 byly však 
všechny zaplněny.  

Ve vysokoškolském kurzu fyziky mikrosvěta je nutné zdůraznit a rozebrat, že 
Moseleyho číslo Z má i další fyzikální smysl. Moseley studoval charakteristické rentgenové 
záření prvků. Hledal pravidelnosti v takto získaných spektrech jednotlivých prvků 
periodické tabulky. Vynesl pro danou spektrální čáru závislost druhé odmocniny  z její 
frekvence f na pořadí prvku v Mendělejevově periodické tabulce a dostal přímku. Učinil 
závěr, že v atomu existuje základní veličina, která narůstá o stejnou hodnotu, přecházíme-li 
od jednoho prvku k následujícímu. Touto veličinou může být pouze náboj jádra [42].  Díky 
Moseleyho pracím se charakteristické rentgenové spektrum stalo všeobecně uznávanou 
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charakteristikou prvku, umožňující vyřešit mnohé ze záhad v periodické tabulce. Do roku 
1913 byla poloha prvku v tabulce určena jeho atomovou hmotností, přestože existovalo 
několik dvojic ( Co – Ni, Ar – K, Te – J ), kdy muselo dojít k záměně pořadí prvků, aby to 
odpovídalo jejich chemickým vlastnostem. Moseley prokázal, že náboj jádra (tj. atomové 
číslo Z)  určuje správné pořadí prvků v periodické tabulce [37] . V tomto zákoně je 
neobyčejně zřetelně vyjádřena jedna podstatná vlastnost charakteristická pro rentgenová 
spektra: mění se monotónně se změnou atomového čísla Z. S tím je nutné srovnat 
skutečnost, že četné vlastnosti atomů se mění periodicky s růstem Z.      

Rentgenová spektra vznikají ve vnitřních částech atomů a ukazují tak, že tyto vnitřní 
části, bližší k jádru, mají u různých atomů stejnou strukturu. Vnější, okrajové části atomu, 
se však vyznačují periodicky se opakující strukturou.  
(Moseleymu zákonu předcházejí ve vysokoškolském kurzu témata rentgenové spektrum 
atomu, vznik rentgenových spekter  a původ spektrálních čar.)  

V Mendělejevově periodické soustavě prvků jsou seřazeny prvky od protonového čísla 
Z = 1 po protonové číslo Z = 116 ( prvek s tímto protonovým číslem byl objeven v roce 1999, 
jeho značka je Uuh a název Ununhexium [43]). Číslo Z tedy udává nejen počet protonů 
v jádře, ale i počet elektronů v elektronovém obalu a pořadí prvků v Mendělejevově 
periodické soustavě.  

Objev protonu však ještě nebyl řešením otázky složení jádra. Jádro sestávající jen 
z protonů by totiž bylo, vzhledem k odpudivé elektrostatické interakci mezi nimi, nestabilní.   

Rozpor se fyzikové snažili objasnit návrhem proton–elektronového modelu jádra. 
Podle něj by jádro obsahovalo protony a elektrony. Náboj protonů by tak byl částečně 
kompenzován záporně nabitými elektrony. Tyto představy se zdály být potvrzeny i 
experimentem (u některých atomů – přeměna beta – byly pozorovány elektrony vyletující 
z jádra nikoliv z obalu), a tudíž se zdálo být logické, že se elektrony skutečně mohou nacházet 
v jádře. Jádro s hmotností Mj ≅ A . mop, kde A je hmotnostní číslo, a elektrickým nábojem Q = 
Z . e obsahuje celkem A protonů a N = A – Z elektronů. Tyto jaderné elektrony jsou některými 
jádry emitovány. Hmotnost jádra je podle tohoto modelu Mj ≅ A. mop + N . moe ≅ A. mop 

vzhledem k tomu, že klidová hmotnost elektronu moe je velmi malá ve srovnání s hmotností 
protonu. Náboj jádra Q = A. e – N . e =  e. (A – N) = Z . e.  Záporný náboj elektronů v jádře 
částečně kompenzuje kladný náboj protonů. Pro lehká jádra platí Mj = 2 . Z . mop , tedy jádro 
by mělo obsahovat A = 2Z protonů a N = Z elektronů.  

Proton–elektronový model struktury jádra dává pouze přibližně správné hodnoty 
hmotností zejména lehčích jader, přesto zůstává určitá nepřesnost ve srovnání 
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s experimentem. Nesoulad teoretické a skutečné hmotnosti jádra je ještě více patrný v případě 
těžkých jader.  

Počátkem 20. století bylo zjištěno, že mohou existovat atomy stejného prvku, s týmž 
počtem elektronů, lišící se však svou hmotností. Jejich jádra měla stejný elektrický náboj, ale 
různou hmotnost. Proto bylo vhodné rozlišovat chemický prvek, tvořený atomy s týmž 
nábojem jádra bez ohledu na hmotnost jádra, a nuklid, tvořený atomy pouze jednoho druhu, 
s jádry o stejném náboji a hmotnosti. Dva různé nuklidy téhož prvku nelze žádnými 
chemickými metodami odlišit a je možné je oddělit pouze fyzikálně, na základě různé 
hmotnosti jejich atomů. Protože nuklidy téhož prvku patří na stejné místo v periodické 
tabulce, říká se jim izotopy daného prvku (řecky isos = stejný, topos = místo).     

K objasnění izotopie napomohl objev nové částice – neutronu. V roce 1920 byla 
existence neutronu předpovězena americkým fyzikálním chemikem Williamem Draperem 
Harkinsem (1873 – 1951), stejně jako existence izotopu vodíku – deuteria. V tomtéž roce je 
předpověděl rovněž Ernest Rutherford. Celá dvacátá léta nepouštěli vědci možnost existence 
neutronu ze zřetele, ale protože nebyl zatím skutečně objeven, bylo těžké zaujímat k němu 
jakékoliv stanovisko. Proton–elektronový model se tedy používal i nadále, třebaže 
neodpovídal všem aspektům skutečnosti.  

Na střední škole lze seznámit žáky pouze s tím, že proton–elektronový model 
struktury jádra dával sice přibližně správné hodnoty hmotností zejména lehčích jader, 
přesto však zůstávala určitá nepřesnost ve srovnání s experimentem. Tento nesoulad 
teoretické a skutečné hmotnosti jádra byl ještě více patrný v případě těžkých jader. 

Středoškolský student nezná pojem magnetický moment jádra ani moment hybnosti 
(jádra), pomocí něhož je magnetický moment jádra definován, a proto by bylo zbytečné 
uvádět mu, že měření magnetického momentu jádra bylo rovněž v rozporu s tímto modelem. 
(Model dával příliš velké hodnoty magnetických momentů jádra.) 

Ze stejného důvodu nelze středoškolským studentům předložit ani další skutečnost 
svědčící proti proton-elektronovému  obalu:  Hodnoty magnetických momentů elektronů 
představují násobky hodnot Bohrových magnetonů, které jsou řádově tisíckrát větší než 
hodnoty jaderných magnetonů, v jejichž násobcích se udává magnetický moment protonů. 
To je dáno skutečností, že hmotnost elektronu je řádově tisíckrát menší ve srovnání 
s hmotností protonu. 

Roku 1930 ohlásil německý fyzik Walter W. G. F. Bothe (1891 – 1957), že když 
ostřeloval lehký prvek berylium částicemi alfa, vznikalo záření, které bylo velmi pronikavé a 
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a neneslo elektrický náboj, neboť se nevychylovalo ani v elektrickém ani v magnetickém poli.   
Byl však tehdy přesvědčen, že se jedná o paprsky gama.  

V roce 1932 manželé Joliot–Curieovi nechali Botheovo záření dopadat na parafín a 
registrovali protony z látky uvolněné. Paprsky gama se takto nemohly chovat, protože 
energie, kterou nesou, by protony nevyrážela.  

Tohoto námětu by se dalo využít např. ve cvičeních ke kurzu fyzika mikrosvěta, kde 
by mohli vysokoškolští studenti využít nejen své kvalitativní, ale i kvantitativní znalosti 
Comptonova jevu. (Pro střední školu je vhodný pouze kvalitativní rozbor Comptonova jevu.)  

Manželé Joliot – Curieovi zjistili, že energie vyražených protonů má velikost 
přibližně až 5,3 MeV. Ze vztahu  

2moc2 (hf –hf´)=2hf . hf´(1-cosϕ)     (5 ) 
pro Comptonův jev [41] můžeme vypočítat minimální energii E = hf fotonu paprsků gama 
potřebnou k předání kinetické energie Ek protonu. ϕ je úhel, o který se foton rozptyluje. 
Maximální převod energie nastává při ϕ = 180°, tj. při čelní srážce, takže  
1 - cosϕ = 2. Zde mo  je klidová hmotnost protonu a Ek = hf –hf´. Tedy je  
moc2 Ek = 2E (E - Ek)   a odtud  

E = ½ [Ek + √ (Ek 2 +  2moc2 Ek )].     (6 ) 
Klidová energie protonu moc2  je 938 MeV a energie Ek odraženého protonu je 5,3 MeV. 
Dosazení těchto hodnot do (6) dává minimální energii původního fotonu záření gama 53 
MeV. Tento výsledek se zdál zvláštní, protože v tu dobu známé jaderné záření mělo jen 
zlomek této značné energie. Podivnost výsledku zarážela ještě více, když bylo vypočteno, že 
předpokládaná reakce částice alfa a beryliového jádra, při níž vzniká jádro uhlíku, by měla 
způsobit snížení hmoty ekvivalentní energii jenom 10,7 MeV, tedy jedné pětině energie, 
kterou musí mít foton záření gama, má-li vyrazit z parafínu proton o energii 5,3 MeV. 

Britský fyzik James Chadwick (1891 – 1974) zopakoval v roce 1932 pokusy Botheovy 
a Joliot–Curieových a vyvodil z nich, že aby záření mohlo uvolnit tak masivní částice jako 
proton, se samo musí skládat z masivních částic. Jelikož s jistotou věděl, že záření nenese 
elektrický náboj, tvrdil, že jde o těžkou neutrální částici, kterou vědci hledají – neutron. 
Chadwick ostřeloval jádro berylia alfa částicemi ve Wilsonově mlžné komoře. Po srážce 
pozoroval jedinou stopu, která náležela jádru uhlíku. Provedl rozbor stop částic z hlediska 
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zákona zachování energie a hybnosti   a dospěl k závěru, že kromě jádra uhlíku by měla ještě 
vznikat jedna částice, která nenese žádný elektrický náboj (proto nelze zachytit její stopu 
v mlžné komoře). Tato částice byla skutečně hledaným neutronem. Přeměnu jádra, k níž 
došlo, můžeme opět zapsat schematicky 

 
4He + 9Be → 12C + 1n, 
 

kde n je značka pro neutron. Chadwick dospěl k hodnotě hmotnosti neutronu mn ≅ mp na 
základě analýzy energií odražených protonů a dusíkových jader. Žádná jiná hodnota 
hmotnosti nedávala tak dobrý soulad s experimentálními údaji. Hodnota hmotnosti 
vysvětlovala pozorované energie vyražených protonů: pohybující se částice, která se čelně 
srazí s druhou částicí o téže hmotnosti v klidu, může jí předat veškerou svou kinetickou 
energii. Z maximální energie protonu 5,3 MeV tak plyne energie neutronu 5,3 MeV, a nikoliv 
53 MeV, potřebných k tomu, aby tentýž efekt vyvolaly paprsky gama.      

V roce 1935 získal Chadwick za svůj objev Nobelovu cenu.  
Okamžitě po objevení neutronu Werner Heisenberg (1901 – 1976) vyslovil názor, že 

atomové jádro je tvořeno těsně zhuštěnou masou protonů a neutronů. Nezávisle na něm stejný 
názor vyslovil i Rus Dmitrij Ivaněnko (1904 – 1994). Všechny atomy daného prvku mají týž 
počet protonů v jádře, a proto má jejich jádro stejný náboj. Počet neutronů se však může lišit.  
Např. jádro dusíku 14N je tvořeno sedmi protony a sedmi neutrony, avšak jedno z 3000 
dusíkových jader obsahuje sedm protonů a osm neutronů a jedná se o dusík 15N.  

Ani vodík, s jádrem tvořeným jediným protonem (vodík 1H), není výjimkou. V roce 
1931 ukázal americký chemik Harold Clayton Urey (1893 – 1981), že jeden ze 7000 
vodíkových atomů je vodík 2H, a za tento objev získal v roce 1934 Nobelovu cenu. Jádro 
vodíku 2H je složeno z jednoho protonu a jednoho neutronu, a proto se mu mnohdy podle 
řeckého slova „druhý“ říká deuterium. Třetí izotop vodíku tritium má ve svém jádře neutrony 
dva 3H.  

Druh jádra je tedy jednoznačně určen počtem protonů Z ≥ 1 a počtem neutronů N ≥ 0 
v něm obsažených. Protony a neutrony se označují společným názvem nukleony. Celkový 
počet nukleonů v jádře je tak A = Z + N, kde A je tzv. nukleonové (dříve hmotnostní) číslo. 

Ne všechny kombinace počtu neutronů a protonů tvoří stabilní jádro, a proto se ve 
vysokoškolském kurzu fyziky mikrosvěta studuje právě stabilita jader, vazebná energie 
jádra, jaderné síly a jejich vlastnosti (projevy nasycení, nábojová nezávislost, závislost na 
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spinu nukleonů, výměnný charakter) a modely jádra (kapkový – klasický, slupkový – 
kvantový). Rovněž se studenti zabývají statistickým charakterem  radioaktivního rozpadu a 
jadernými reakcemi. Některé z vyjmenovaných partií (radioaktivita, zákon rozpadu, …) 
jsou probírány i na střední škole. 
 
2.4.4. Elektronový obal 
 

Experimentální i teoretický výzkum spekter různých prvků, který se v celé šíři 
rozvinul zejména na přelomu devatenáctého a dvacátého století, plně potvrdil přímou 
souvislost čarových spekter se stavbou atomů (základní práce v této oblasti byly vykonány již 
hluboko v devatenáctém století).  

Rutherfordův model byl prvním experimentálně ověřeným modelem atomu. Zatímco 
Thomson si ve svém modelu atomu představoval elektrony jako ne nutně pohyblivé [41], 
elektrony v Rutherfordově modelu atomu podle klasické Newtonovy mechaniky být v klidu 
rozhodně nemohly. Bylo tomu tak proto, že se nevědělo o žádné síle uvnitř atomu, která by 
rušila účinek síly elektrostatické, jíž jsou elektrony přitahovány k jádru. Pokud by se ovšem 
elektrony kolem jádra pohybovaly, mohly by existovat z hlediska dynamiky stabilní dráhy 
analogické drahám planet kolem Slunce (odtud planetární model atomu) – obr. 10. 

 
Obr. 10  – Planetární model atomu  
 
Aplikujme nyní klasickou Newtonovu dynamiku na atom nejjednoduššího prvku – vodíku 
[41]. Pro jednoduchost předpokládejme, že se bude jediný elektron pohybovat kolem jádra po 
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kruhové dráze, i když bychom mohli stejně dobře předpokládat dráhu eliptickou. Dostředivou 
silou Fd  = mv2/r  udržující elektron na dráze ve vzdálenosti r od jádra je elektrostatická síla 
   Fe = e2/4π εo r2.  
Vyjádřeme podmínku stability dráhy: Fd  =  Fe 

   

  mv2/r  = e2/4π εo r2     (7)  

Rychlost elektronu v tudíž souvisí s poloměrem jeho dráhy r vztahem 
  
 v = e / √4π εo mr.      (8) 
Celková energie E elektronu v atomu vodíku je součtem jeho kinetické energie 
 Ek = 1/2mv2 
a jeho potenciální energie 
 Ep = −  e2/4π εo r, 
přičemž znaménko mínus značí, že síla působící na elektron je přitažlivá.  Tedy : 
 E = Ek + Ep = 1/2mv2 − e2/4π εo r.    (9) 
Dosadíme-li do (9) za v vztah (8), je 
 E = e2/8π εo r − e2/4π εo r =− e2/8π εo r.   (10) 
Ze vztahu (10) vyplývá, že mění-li se spojitě r, pak se musí spojitě měnit i energie E.  
Celková energie atomového elektronu je záporná, což je nutné, má-li být vázaný k jádru. 
Kdyby bylo E > 0, pak by elektron měl příliš mnoho energie na to, aby zůstal na uzavřené 
dráze kolem jádra. Pokusy ukazují, že k rozdělení vodíkového atomu na proton a elektron je 
zapotřebí energie 13,6 eV , tj. že vazebná energie je − 13,6 eV.  

Klasická fyzika se však neopírá jen o Newtonovu mechaniku, ale také o Maxwellovu 
elektrodynamiku [41]. Podle této teorie elektrické náboje pohybující se se zrychlením 
vyzařují energii ve formě elektromagnetických vln. Stejně by to podle klasických představ 
muselo být i s elektronem pohybujícím se kolem kladně nabitého jádra. Vyzařování energie 
pohybujícími se náboji je podle klasické fyziky spojitý proces. Elektron by ztrácel energii, 
vzdálenost elektronu od jádra by se stále spojitě zmenšovala a po spirále by se přibližoval 
k jádru. Frekvence jeho oběhu by se rovněž spojitě měnila, spektrum atomu by nemohlo být 
čarové.  Prostým výpočtem [44] se dá zjistit, že elektron by měl spadnout do jádra za dobu 
kratší než je 10-10 sekundy, vodíkový atom by se zhroutil - obr. 11.            
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Obr. 11: Elektron v atomu se podle klasické fyziky rychle přibližuje k jádru. 
 
Atomy jsou však stabilní a jejich spektra jsou čarová. 

Chápeme-li Rutherfordův model jen jako tvrzení o rozložení hmoty a náboje v atomu, 
není o jeho platnosti žádná pochybnost. Jeho planetární interpretace je však vzhledem 
k uvedeným nedostatkům nepřijatelná. 

V čem tedy spočíval neúspěch klasické fyziky? Newtonova mechanika je teorií, která 
byla vytvořena pro popis hmotných objektů světa dostupných naší smyslové zkušenosti [23]. 
Pro mnoho jevů jsou její výsledky v plném souladu s realitou. Avšak ne všechny jevy lze 
s její pomocí vysvětlit. Od konce devatenáctého století některé experimentální výsledky 
poukazovaly na vážné problémy klasické fyziky. Pro popis chování částic při rychlostech 
blízkých rychlosti světla ve vakuu bylo nutné vybudovat speciální teorii relativity, neboť 
výsledky Newtonovy mechaniky se zde s realitou rozcházejí. To však v žádném případě 
neznamená, že by Newtonova mechanika byla špatnou teorií. Pouze byly nalezeny podmínky, 
které omezují její použitelnost: na popis jevů, při kterých se tělesa pohybují rychlostí v << c. 
Do podobné situace se dostáváme při snaze popsat chování elektronů (tj. objektů mikrosvěta) 
v elektronovém obalu atomu. Vlastnosti mikroobjektů se podstatně odlišují od vlastností 
objektů makrosvěta, což vyústilo v další omezení platnosti klasické fyziky. Bylo tedy potřeba 
vytvořit teorii, která by lépe popsala vlastnosti a chování nejen elektronů v atomovém obalu, 
ale i všech hmotných objektů v mikrosvětě. Touto teorií se stala kvantová mechanika. 
Připomeňme si nyní, jak se ještě před jejím vznikem dále vyvíjely názory na chování 
elektronu v atomovém obalu.   

První teorii vodíkového atomu, která uspěla při vysvětlení řady jeho vlastností, 
předložil v roce 1913 dánský fyzik Niels Bohr (1885  - 1962). Tato myšlenková konstrukce 
poskytuje cenný přechod k abstraktnějším úvahám o atomu,  i když trpěla celou řadou 
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nedostatků. Niels Bohr v roce 1912 navázal na Rutherfordovy výsledky a podíval se na 
problém stability jaderného modelu atomu z nového hlediska – Planckovy kvantové hypotézy 
a Einsteinovy koncepce světelných kvant. Max Planck (1858 -1947) se snažil v roce 1900 
objasnit vlastnosti záření emitovaného zahřátými tělesy, což byl problém, který v té době 
odolával veškerým snahám o řešení. Podařilo se mu najít vzorec rozložení energie tohoto 
záření mezi jednotlivé vlnové délky, jenž byl v souladu s experimentem. K jeho fyzikálnímu 
zdůvodnění však musel přijmout jistý předpoklad. Stěny dutiny, v níž je (rovnovážné tepelné) 
záření uzavřeno, modeloval souborem harmonických oscilátorů, jejichž energie se mohla 
měnit (mohla jimi být vyzařována a pohlcována) nespojitě po malých dávkách energie o 
velikosti    E = h .f, kde h (tzv. Planckova konstanta) má hodnotu h = 6,626.10 -34 J.s a f je 
frekvence oscilátoru. Při svých úvahách předpokládal vyzařování a pohlcování 
elektromagnetické energie zahřátým tělesem po dávkách pouze v případě atomů povrchu 
zahřátého tělesa.  
Albert Einstein dospěl dále a navrhl přijmout následující předpoklady:  
- elektromagnetické záření je při interakci s látkou vyzařováno a pohlcováno po jednotlivých 
nedělitelných světelných kvantech,  
- každé světelné kvantum (kvantum energie elektromagnetického záření) svou energii h.f 
předává vždy jen jednomu elektronu, přičemž k přenosu energie mezi fotonem a elektronem 
dochází okamžitě.  
 V roce 1926 bylo sousloví světelné kvantum nahrazeno pojmem foton, který použil 
jako první americký fyzikální chemik Gilbert Lewis (1875 -1946).  
 Pokud atom vyzařuje jen jisté záření s jistými vlnovými délkami, znamená to tedy, že 
vyzařuje světlo jen s určitými diskrétními hodnotami frekvence. Těmto frekvencím však 
odpovídá zcela konkrétní hodnota energie fotonů a z toho pohledu lze soudit, že atom vysílá 
jen kvanta s diskrétními energiemi pro daný atom typickými.  
 Na otázku, proč tomu tak je, odpověděl Niels Bohr postuláty: 
- atom se může nacházet jen v určitých kvantových stavech s energiemi E1, E2, … , En, v nichž 
energii nevyzařuje, 
- při přechodu atomu ze stavu s energií En do stavu s energií Em se vyzáří nebo pohltí jediný 
foton. Jeho energie E je dána vztahem E = h.f = En – Em. (Tento vztah se někdy nazývá 
Bohrova frekvenční podmínka.) 
 Čarový charakter spekter se tak stal na základě Bohrových postulátů zcela přirozeným:  
existence fotonů jako kvant energie elektromagnetického záření souvisí s tím, že atomy 
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produkují, resp. absorbují jednotlivé fotony při přechodech mezi jednotlivými kvantovými 
stavy.  

Přijetí Bohrových postulátů bylo také východiskem z problému se stabilitou atomu. 
Když se totiž atom může nacházet jen v určitých kvantových stavech, bude mezi nimi 
existovat jeden, který má nejmenší energii. Pokud se jednou bude atom v tomto základním 
stavu nacházet, pak už neexistuje stav s ještě nižší energií, do kterého by mohl samovolně 
skokem přejít, a tedy je v tomto stavu stabilní.  

Další rozšiřování učiva spočívající ve výpočtech energetických hladin, poloměrů 
drah elektronu v atomu vodíku a rychlostí pohybu elektronu na n-té kvantové dráze 
považuje autorka pro středoškoláka za zbytečné. To vše lze provést v kurzu Úvod do fyziky 
mikrosvěta, kdy vysokoškolský student má již nad věcí potřebný nadhled. Zařazení velmi 
názorné představy Bohrova modelu (elektron obíhající na drahách kolem jádra) do výkladu 
na střední škole je nadto sporné, neboť při rozvíjení a upřesňování dalších představ 
chování elektronu v atomovém obalu, by mohlo přispět spíše k posílení klasických představ, 
než k jejich nevyhnutelnému opuštění. Zařazení příslušných výpočtů do středoškolské 
výuky je pak problematické i z časových důvodů. 

Aby byly vybrány mezi všemi klasickými drahami připouštějícími spojitě se měnící 
energii jen ty, které odpovídají „kvantovým“ drahám, doplnil Bohr své postuláty ještě 
podmínkou pro výběr povolených drah: 
- elektrony se pohybují jen po kruhových drahách, pro které je splněna kvantovací 
podmínka: 

2.π . me.r . v = n.h,  
kde n = 1,2,3, 4, 5 ….   n bylo  nazváno kvantovým číslem. 
 Kvantovací podmínka  2.π.me.r.v = n.h bývá interpretována na střední škole 
z fyzikálního hlediska nesprávně  jako požadavek, aby se na kruhové trajektorii o poloměru 
r uložil celý počet de Broglieových vlnových délek 2.π .r = n.h/ me.v [22] . Fyzikální veličinu 
m.v.r  vysokoškolák již zná (na rozdíl od středoškolského studenta) jako moment hybnosti L. 
Ekvivalentním vyjádřením Bohrovy kvantovací podmínky je tedy požadavek, aby moment 
hybnosti vodíkového atomu byl celočíselným násobkem h/2.π. Ve skutečnosti bylo 
kvantování momentu hybnosti v jednotkách h/2.π východiskem Bohrovy původní práce, 
neboť hypotéza de Broglieho vln tehdy ještě neexistovala. (Pravidlo kvantování platí jen pro 
složku momentu hybnosti v určitém směru Lpref = m.h/2.π, kde m je magnetické kvantové 
číslo, kdežto sama velikost momentu hybnosti L je kvantována poněkud jinak:  
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L = √[ l .(l + 1)]. h/2.π, kde l je vedlejší kvantové číslo – to jsou  ovšem už výsledky 
pozdějšího kvantově mechanického popisu). 

Bohrův model atomu sehrál významnou úlohu v rozvoji představ o stavbě atomu. 
Některé z nich, např. o existenci kvantových stavů, frekvenční podmínka, představa o 
diskrétnosti energie, zůstávají v platnosti dodnes. Objasnil zákonitosti emisního spektra atomu 
vodíku. Měl však rovněž svoje nedostatky. Bohrova teorie neměla být jen teorií atomu 
vodíku, ale také alespoň východiskem k teoriím atomů složitějších. Nepodařilo se jí však 
uspokojivě vysvětlit ani stavbu atomu hélia, tedy atomární soustavy se dvěma elektrony. 
Vedla k představě atomu vodíku jako plošného útvaru (elektron se pohyboval v jedné rovině). 
Vycházela ze zákonů klasické fyziky, ale přitom v rozporu s nimi formulovala omezující 
kvantovou podmínku, která nejenže nezapadala do klasické teorie, ale zcela se jí příčila. 

Představa pohybu přesně lokalizovaného elektronu po oběžné dráze je v rozporu 
s relacemi neurčitosti, experimentálně potvrzenými. Relace neurčitosti nepatří na střední 
škole mezi povinné učivo, v současné gymnaziální učebnici [U17] jsou Heisenbergovy 
relace neurčitosti vytisknuty petitem (∆x.∆p ≥ h – vztah je jednou z forem principu 
neurčitosti, ve vysokoškolském kurzu se užívá přesnějšího vztahu  

∆x.∆p ≥ h/4.π ).   (11)    
Aplikacemi relací neurčitosti se lze zabývat ve cvičení ve vysokoškolském kurzu Úvod do 
fyziky mikrosvěta. Zajímavé je např. řešení otázky výskytu elektronů v atomovém jádře [41]. 
Užitečný je pro vysokoškolské studenty i jiný tvar relace  neurčitosti  

∆E.∆t ≥ h/4.π    (12). 
Obsah (12) je však poněkud jiný než u (11). (11) popisuje souvislost neurčitosti dvou 
fyzikálních veličin, hybnosti a souřadnice, v jednom a tomtéž okamžiku, ukazuje, že hybnost 
a souřadnice nemohou mít současně přesné, určité hodnoty. Tvar relace  neurčitosti (12) 
má hluboký fyzikální význam: zákon zachování energie platí v kvantové mechanice 
s přesností nejvýše h/4.π.∆t, kde ∆t je časový interval mezi dvěma měřeními energie. 

U mnoha atomů včetně atomu vodíku se při použití spektrometrů s vyšším rozlišením 
zjistilo, že spektrální čáry nejsou jednoduché, ale skládají se z několika blízkých čar (tzv. 
jemná struktura spektra - multiplety). To však znamenalo, že hladiny energie elektronů nejsou 
tak jednoduché, jak předpokládala Bohrova teorie, ale štěpí se na více energeticky velmi 
blízkých hladin. 

Roku 1916 se německý fyzik Arnold Sommerfeld (1868 - 1951) pokoušel o vysvětlení 
jemné struktury spektrálních čar. Elektron se v jeho modelu atomu mohl nacházet nejen na 
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určitých kruhových drahách, ale i na eliptických, které mohou být v prostoru různě 
orientovány. Velká poloosa eliptické dráhy může mít pouze určité hodnoty, možným drahám 
tedy přísluší jen jisté hodnoty energie elektronu. Tvar elipsy je charakterizován tzv. vedlejším 
kvantovým číslem l, které určuje vedlejší poloosu příslušné elipsy a pro nějž platí l = 0, 1, 2, 
… n-1.  Na rozdíl od pohybu po kruhové dráze, při kterém se nemění vzdálenost elektronu od 
jádra a lze tudíž vystačit s popisem pomocí jediného stupně volnosti, bylo zde nutno zavést 
stupně volnosti dva. Proto je třeba uvažovat na rozdíl od Bohrova modelu dvě kvantovací 
podmínky zavádějící dvě kvantová čísla.  Rychlost elektronu na eliptické dráze se mění. 
V blízkosti ohniska, v němž je jádro atomu, je největší, v blízkosti druhého ohniska je 
nejmenší. Následkem toho dochází k relativistické změně hmotnosti elektronu, což má za 
následek stáčení hlavní osy eliptické dráhy – obr.12 [U12], takže elektron opisuje kolem jádra 
dráhu, jak ukazuje obr. 13 [U12].    

 
Obr. 12 – Stáčení hlavní osy eliptické dráhy Obr.13 – Sommerfeldova představa 

pohybu elektronu vodíkového atomu 
 
Ani uvedený model nedokázal objasnit detailní strukturu spekter úplně. Představy 

pohybu elektronu s určitou hybností a po určité dráze se začaly stávat neudržitelnými.         
Roku 1916 rozšířil Einstein svoji hypotézu o světelných kvantech o předpoklad, že při 

interakci světla s hmotou předávají nejen energii, ale i hybnost. Stejně jako energie se i 
hybnost předává po diskrétních kvantech a v jednotlivých bodech namísto rozměrnějších 
oblastí prostoru. Zároveň jim také přiřadil hmotnost. Všechny tři zmíněné veličiny jsou běžně 
používané k popisu částic. Od této doby se začíná hovořit o světelných kvantech – fotonech 
jako o objektech s vlastní hybností, energií a hmotností. Jejich energie je dána vztahem  
E = h.f a jejich rychlost ve vakuu se rovná rychlosti světla c. Tak rychle se pohybující objekty 
je nutné popisovat relativisticky. Podle speciální teorie relativity jsou energie a velikost 
hybnosti částice dány výrazy 
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E = mc2    = mo c2/√1 – v2/c2       (13)     
p = m.v  =  mov/√1 – v2/c2 ,      (14)  

kde mo ( resp. m) je klidová ( resp. relativistická) hmotnost a v je rychlost částice. Poněvadž 
v případě fotonu je v = c, musí být jeho klidová hmotnost nulová (mo =0). 
Jinak by byla jeho energie a velikost hybnosti nekonečně veliká (plyne z (13), (14)), což je 
fyzikálně nepřípustné. Relativistická hmotnost fotonu je dána výrazem m = E/ c2 = hf/ c2. 
Pro velikost hybnosti pak platí: 

p = m.v = m.c = hf/c = h/λ. 
Směr vektoru hybnosti fotonu je shodný se směrem šíření elektromagnetického záření. Fotony 
jsou tedy objekty, s některými vlastnostmi charakteristickými pro částice. Mají vlastní energii, 
hybnost a hmotnost. Je však zajímavé si všimnout, že vztahy popisující fotony jako objekty 
s některými vlastnostmi částic obsahují přesto vlnovou délku λ a frekvenci f, tedy veličiny 
charakterizující vlnění. Musíme proto přistoupit na to, že foton je objekt mikrosvěta, který má 
částicové i vlnové vlastnosti, ale není vlnou ani částicí. Znamená to, že má některé částicové 
vlastnosti, ale nemůžeme mu připisovat všechny vlastnosti částic. Pouze ty z nich, které 
můžeme experimentálně prokázat. Takové dvojaké chování fotonů označujeme jako 
korpuskulárně-vlnový dualismus.   
 V roce 1924 si francouzský fyzik Louis de Broglie (1892  - 1987) položil zásadní 
otázku. Když elektromagnetické záření může mít vlastnosti vln i částic, proč by jakýkoliv 
objekt (který je považován za částici v klasickém slova smyslu), nemohl mít také i vlnové 
vlastnosti? 
Vyslovil hypotézu, která byla později označena jeho jménem:  
každému volnému hmotnému objektu (který se nenachází v žádném silovém poli) s hybností 
p je přiřazena rovinná monofrekvenční vlna o vlnové délce  λ daná výrazem 

λ = h/p = h/mv,  
kde m je relativistická hmotnost pohybujícího se objektu rychlostí v. Pro v << c 

Ek = p2/2m =  h2/ λ22m  ⇒ λ = h/√2m Ek. 

De Broglieho hypotéza byla přijata s velkou pozorností, přestože v té době nebyl znám jev, u 
něhož by se projevovaly vlnové vlastnosti hmotných objektů. Prokázána byla až v roce 1927. 
 Studenti na vysoké škole se dualismem vlna-částice a jeho fyzikální interpretací 
zabývají velmi podrobně. Je s nimi rozebírán pokus amerických fyziků Clintona Davissona 
(1881-1958) a Lestera Germera (1896-1971), kterým objevili difrakci elektronů při jejich 
rozptylu na povrchu krystalu niklu a prokázali tím správnost de Broglieho hypotézy. 
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(Nezávisle na nich byla správnost potvrzena i fyzikem Georgem Pagetem Thomsonem (1892 
– 1975) v Anglii - synem J.J. Thomsona). Provádějí rozbor dvojštěrbinového experimentu 
anglického fyzika Thomase Younga (1773 – 1829) s klasickými částicemi, vlnami a 
mikroobjekty. 
Po experimentálním potvrzení de Broglieho hypotézy bylo třeba objasnit fyzikální význam de 
Broglieho vlny a zobecnit úvahy i na objekty podrobené silovému působení. Takový přístup 
rozvinuli v letech 1925 – 1926 rakouský fyzik Erwin Schrödinger (1887-1961 )  a další. 

Schrödinger  zobecnil de Broglieho hypotézu a vytvořil kvantový popis atomu. 
Každému mikroobjektu přiřadil tzv. vlnovou funkci ψ. De Broglieho vlna je pak speciálním 
případem vlnové funkce, je to vlnová funkce přiřazená pouze volnému mikroobjektu 
s hybností p.   Jaký fyzikální význam má vlnová funkce ψ ? Její hodnota  ψ(x,y,z,t) v bodě o 
souřadnicích x,y,z v čase t souvisí s pravděpodobností výskytu daného mikroobjektu v tomto 
bodě a čase. Ψ sama o sobě však nemá žádný přímý fyzikální význam. V roce 1926 navrhl 
německý fyzik Max Born (1882 - 1970) použít hodnoty |Ψ|2 jako míry pravděpodobnosti 
výskytu mikroobjektu v daném místě a čase. Je-li mikroobjekt popsán vlnovou funkcí 
Ψ(x,y,z,t),  pak pravděpodobnost jeho nalezení v okolí bodu x, y, z v čase t je úměrná hodnotě 
|Ψ(x,y,z,t)|2 v tomto místě a v tomto čase. Velká hodnota |Ψ(x,y,z,t)|2 znamená vysokou míru 
možnosti výskytu mikroobjektu v okolí bodu x, y, z v čase t, kdežto malá hodnota |Ψ(x,y,z,t)|2 
znamená naopak malou naději jeho nalezení v okolí bodu x, y, z v čase t. Jakmile však již 
|Ψ(x,y,x,t)|2 někde není přesně rovna nule, existuje jistá naděje, třeba i malá, že v daném místě 
mikroobjekt nalezneme. |Ψ|2 se nazývá hustota pravděpodobnosti. Proč zrovna hustota 
pravděpodobnosti? Význam |Ψ|2 si přiblížíme pomocí následujícího příkladu. Hustota tělesa 
ρ je veličina, která charakterizuje rozložení hmotnosti v tělese. V okolí míst s větší hustotou je 
soustředěna větší hmotnost než v okolí míst s malou hustotou. Hmotnost m∆V  malého objemu 
tělesa ∆V v okolí daného bodu A je rovna  m∆V = ρ(Α)∆V, kde ρ(Α) označuje hustotu tělesa 
v bodě A. Také   |Ψ|2 vyjadřuje rozložení  jisté veličiny - pravděpodobnosti.  |Ψ|2 se proto 
nazývá pravděpodobností P nalezení mikroobjektu v čase t v malém objemu ∆V v okolí bodu 
se souřadnicemi x, y, z , pak P∆V  je dána P∆V  = |Ψ(x,y,z)|2 ∆V, kde  |Ψ(x,y,z)|2 znamená 
hodnotu hustoty pravděpodobnosti v bodě o souřadnici x, y, z v čase t. Určováním vlnových 
funkcí příslušejících mikroobjektům nacházejícím se v nějakém potenciálovém poli (např. 
elektrostatickém,…) se zabývá právě kvantová mechanika. Vlnové funkce jsou řešením tzv. 
Schrödingerovy rovnice - základní rovnice kvantové mechaniky, kterou Schrödinger 
formuloval v roce 1926. Tato rovnice má pro kvantovou mechaniku obdobný význam jako II. 



87 

Newtonův zákon pro mechaniku klasickou. V Newtonově mechanice je stav objektu 
jednoznačně určen zadáním jeho polohy a hybnosti v určitém časovém okamžiku. Informaci o 
dalším časovém vývoji tohoto objektu (mohou na něj působit vnější síly) získáme řešením 
Newtonovy pohybové rovnice. Tímto způsobem můžeme zjistit mechanický stav studovaného 
objektu v libovolném časovém okamžiku. V kvantové mechanice je stav mikroobjektu 
jednoznačně určen zadáním jeho vlnové funkce v daném časovém okamžiku. Vlnová funkce 
je tedy něco, co nese veškerou informaci o mechanickém stavu mikroobjektu. Další časový 
vývoj mikroobjektu (může se nacházet ve vnějším silovém poli) pak získáme řešením 
Schrödingerovy rovnice pro tento mikroobjekt.  

Vlnové funkce kvantových stavů elektronů v atomu jsou jednoznačně 
charakterizovány trojicí kvantových čísel n, l, m. Přitom hlavní kvantové číslo n je spojené 
s energií daného kvantového stavu elektronu. Číslo l se nazývá vedlejším (orbitálním) 
kvantovým číslem, rovněž na něm závisí energie elektronu v obecném atomu a dále určuje 
velikost momentu hybnosti elektronu. Může nabývat hodnot l = 0, 1, 2, …(n-1).  Číslo m je 
magnetické kvantové číslo. Pro dané l nabývá hodnot m = -l, (-l+1), …0, 1, 2, … (l-1), l. 
Určuje průmět momentu hybnosti do význačného směru. Osy souřadnic lze v prostoru 
orientovat tak, aby tento směr splýval s kladným směrem osy z. Magnetické kvantové číslo 
m určuje změnu hodnoty energie stavu při vložení atomu do vnějšího magnetického pole se 
směrem podél význačného směru; většinou se za něj volí směr osy z. 
V roce 1925 byla vyslovena Samuelem Abrahamem Goudsmitem (1902 – 1978) a Georgem 
Eugenem Uhlenbeckem (1900 - 1988) hypotéza spinu, podle níž elektrony mají vlastní 
moment hybnosti zvaný spin. Tato hypotéza byla experimentálně ověřena, a tak elektron 
dostal další, čtvrtý stupeň volnosti – spin. (Spin je základní charakteristikou elementárních 
částic.) V případě elektronu se vyznačuje tím, že jeho projekce do vybraného směru (např. 
do osy z) může mít jen dvě hodnoty 

sz =  ± h/2π.1/2.       (15) 
 
Poprvé se zde vysokoškolští studenti setkávají s neceločíselným násobkem Planckovy 
konstanty u momentu hybnosti. Rovnici (15) můžeme psát ve tvaru   
 sz =   h/2π.ms ,  ms = =  ±1/2.     (16) 
Spin elektronu si nelze představit klasicky, je to typická kvantověmechanická veličina [33] 
(z tohoto důvodu není ani vhodné na střední škole  o spinu hovořit, nadto je to „moment 
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hybnosti“,  který se ve středoškolské fyzice, jak již bylo dříve řečeno, vůbec neobjevuje ani 
jako veličina klasické fyziky ). 
Uvažujeme-li elektron v atomu vodíku, pak pro úplné určení jeho stavu potřebujeme čtyři 
kvantová čísla n, l, m, ms, kde ms  je spinové kvantové číslo. 
V kvantové mechanice při zkoumání systému s více mikroobjekty (např. elektronů 
v atomovém obalu) se projevuje princip nerozlišitelnosti mikroobjektů, který rovněž nemá 
v makrosvětě obdobu.   Všechny elektrony mají stejnou klidovou hmotnost, nesou stejný 
náboj a mají zcela shodný spin. Nenesou však znak, který by nám dovolil je od sebe odlišit. 
Tato skutečnost není jen projevem naší neschopnosti, elektrony se takto jeví i všem ostatním 
materiálním objektům v přírodě. (Výše uvedené se netýká pouze elektronů, ale všech 
mikroobjektů téhož druhu.)  V roce 1925 objevil Wolfgang Pauli (1900 – 1958) princip, 
kterému se podřizují elektronové konfigurace atomů mající více než jeden elektron. Jeho 
vylučovací princip říká, že žádné dva elektrony v atomu nemohou existovat ve stejném 
kvantovém stavu [41].   Pauliho vylučovací princip platí nejen pro elektrony, ale pro 
všechny fermiony, je důsledkem aplikace principu nerozlišitelnosti na soubor libovolných 
fermionů téhož druhu.  

Obr. 14 naznačuje pravděpodobnostní povahu vlnové funkce a poskytuje model atomu 
vodíku v základním stavu. Atom v tomto stavu lze pokládat za rozmazanou kouli bez ostře 
definované hranice a bez náznaku drah, po kterých se podle klasických představ elektrony 
v atomovém obalu pohybují.  Vyšší hustota teček na obrázku odpovídá vyšší 
pravděpodobnosti výskytu elektronu v atomovém obalu. 

 

 
Obr. 14:   „Bodový graf“ znázorňující hustotu pravděpodobnosti |Ψ|2    

            základního stavu atomu vodíku.  
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Pro začátečníka není vůbec jednoduché představit si mikroobjekt tímto 
pravděpodobnostním způsobem. Problém spočívá v našem přirozeném sklonu vidět elektron 
jako nějakou malou kuličku nacházející se v určitém místě v určitém čase a pohybující se po 
dobře definované dráze. Jenže elektrony (a ostatní mikroobjekty) takové prostě nejsou.  

Bohrova teorie předpisovala elektronům jen zcela určité dráhy (hladiny energie). 
Schrödingerův  model se shoduje s Bohrovým modelem v tom, že energie má zcela určité 
hodnoty, ale připouští, že se elektron může vyskytovat v libovolné vzdálenosti od jádra, avšak 
s různou pravděpodobností. Bohrův model dává dokonce i správné hodnoty energie (t.j. stejné 
jako lepší Schrödingerův popis); není ale divu, byl totiž konstruován tak, aby dal správné 
hodnoty rozdílů možných energií odpovídajících pozorovaným frekvencím spektrálních čar.  

Ačkoliv kvantová teorie platí i pro velké objekty, nemá smysl popisovat chování 
fotbalových míčů, automobilů či planet a obdobných objektů pomocí kvantové mechaniky. 
Pro tyto velké, pomalu se pohybující objekty, nám totiž newtonovská mechanika dá stejné 
odpovědi jako mechanika kvantová. Přecházíme-li od mikroobjektů k makroskopickým 
objektům, budou se nám jevit vlnové délky de Broglieových vln a Planckova konstanta h 
nekonečně malými a zákony kvantové mechaniky přecházejí v zákony fyziky klasické. Tento 
přechod nazýváme principem korespondence.  

Na vysoké škole princip korespondence formulujeme jako požadavek, aby kvantová 
fyzika dávala tytéž výsledky jako klasická fyzika v limitě velkých hodnot kvantových čísel. 

 Poprvé byl zformulován Nielsem Bohrem a jistě připomíná podobný princip z teorie 
relativity – pro dostatečně malé rychlosti se výsledky speciální teorie relativity blíží 
výsledkům klasické mechaniky.  
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3. Výhledy výuky fyziky do budoucna, důležitost výuky           
fyziky pro její pozdější hlubší studium (se zvláštním            
zřetelem k fyzice mikrosvěta)   

 
3.1.  Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání 

 – dokument vzbuzující diskusi nejen pedagogů 
  

 Jedním z konkrétních projevů liberalizačních tendencí posledních let se v českém 
školství stal trend stavět do protikladu rozvíjení dovedností žáků a získávání poznatků 
faktografického charakteru [5]. Za vyústění tohoto přístupu lze považovat m.j. i první  
pracovní verzi dokumentu Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (RVP 
GV) [Z28], vydanou  Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze (dále jen VÚP) v srpnu 
2003. (Text, který následuje, obsahuje velké množství různých pedagogických pojmů, jejichž 
vysvětlení najde čtenář ve Slovníčku pedagogických pojmů v závěru práce.) 
 Tento materiál je návrhem nového pedagogického dokumentu, který by měl nahradit 
stávající Standard vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu [Z24]. Navazuje na Rámcový program 
pro základní vzdělávání [Z29], který bude znamenat změnu osnov na základních školách a 
předpokládá se, že přinese i jiný přístup učitelů k žákům. Rámcový vzdělávací program pro 
gymnaziální vzdělávání [Z28] by měl vstoupit v platnost nejdříve od září 2007. 
 Dokument Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (dále jen RVP 
GV)  [Z28] je rozdělen do pěti kapitol A,B,C,D,E. V části A je popsáno vymezení RVP GV a 
jeho struktura, část B uvádí organizační uspořádání vzdělávání na gymnáziu, podmínky 
přijetí, způsob a podmínky ukončování vzdělávání na gymnáziu. Nejdůležitější je část C, 
která charakterizuje gymnaziální vzdělávání, jeho pojetí a cíle, vymezuje vzdělávací obsah 
jednotlivých vzdělávacích oblastí a oborů, obsahuje Rámcový učební plán (RUP) 
s komentářem. RUP stanovuje vzdělávací oblasti, které musí být v daném ročníku zařazeny 
jako povinné a vzdělávací oblasti, o jejichž zařazení rozhoduje tzv. školní vzdělávací program 
(ŠVP).  

Návrh RVP GV vytváří značný prostor pro samotné školy. Na jeho základě budou 
sestavovat vlastní školní vzdělávací programy, v nichž mohou podle svých vzdělávacích 
záměrů a podle potřeb a zájmu žáků obohacovat či přizpůsobovat množství vzdělávacího 
obsahu. Vytvoří si vlastní učební osnovy a celkově se budou moci profilovat.  
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V části D jsou vymezeny podmínky, za nichž probíhá vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Jsou zde mj. charakterizovány 
materiální, personální, pedagogicko-psychologické, psychosociální, hygienické a organizační 
podmínky pro úspěšnou realizaci RVP GV. 

Poslední část E obsahuje témata výchovného charakteru postihující aktuální otázky 
současné společnosti. Doplňují též vzdělávací obory, které prohlubují a rozšiřují vzdělávací 
obsah gymnázia.  
 Vzdělávací obsah je v RVP GV rozčleněn do osmi vzdělávacích oblastí, které jsou 
členěny do jednotlivých oborů, přičemž v některých případech je oblast současně oborem: 
 
Vzdělávací oblast     Obory vzdělávací oblasti 
Jazyk a jazyková komunikace    Český jazyk a literatura, cizí jazyky 
Matematika a její aplikace    (Oblast současně oborem) 
Člověk a příroda  Fyzika, chemie, biologie, geografie, 

geologie 
Člověk a společnost  Občanský a společenskovědní základ, 

historie 
Člověk a svět práce (Oblast je současně oborem) 
Člověk a zdraví Výchova ke zdraví, tělesná výchova 
Umění a kultura Hudební obor, výtvarný obor 
Informační a komunikační technologie (Oblast je současně oborem). 
 

Integrace celých obsahů příbuzných vzdělávacích oborů má podle RVP GV žákům 
napomoci lépe porozumět souvislostem a rozvíjet jejich schopnost nabyté vědomosti a 
dovednosti navzájem propojovat.  

Pojetí vzdělávání v návrhu RVP GV se odvíjí od tzv. klíčových kompetencí. Jejich 
osvojení má žákům pomoci k tomu, aby se dokázali v dalším studiu i profesním životě 
efektivně učit, uměli řešit problémy, dokázali účinně komunikovat a uplatnili potřebné 
sociální a občanské kompetence. Klíčové kompetence jsou v návrhu přímo provázány 
s obsahem vzdělávání.  
 Zveřejnění první pracovní verze RVP GV v září 2003 na internetových stránkách VÚP 
Praha [45] vyvolalo bouřlivou diskusi mezi učiteli a řediteli gymnázií. Do diskuse se však 
zapojili i lidé, jejichž profese se školstvím nikterak nesouvisí, ale kteří mají zájem o dění 
v naší společnosti. Současně bylo zahájeno připomínkové řízení, v němž se mohli 
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k dokumentu vyjadřovat gymnázia z celé České republiky, vysoké školy, zástupci krajských 
úřadů (coby zřizovatelů státních gymnázií) a další (zástupci České školní inspekce (ČŠI), 
krajských pedagogických center, zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
(MŠMT)). Součástí informační kampaně k RVP GV byla krajská diskusní fóra, jejichž cílem 
bylo především představit koncepci RVP GV a diskutovat s řediteli gymnázií nad konkrétními 
otázkami k RVP GV. Krajská diskusní fóra byla organizována VÚP ve spolupráci s krajskými 
pedagogickými centry. Uskutečnila se v průběhu listopadu a prosince 2003 ve všech krajích 
České republiky. Přizváni byli ředitelé gymnázií, zástupci jednotlivých krajských odborů 
školství, zástupci MŠMT. Některých fór se zúčastnili i zástupci ČŠI a vysokých škol 
připravujících budoucí učitele. Z celkového počtu 355 gymnázií (oficiální údaj Registru sítě 
škol) se krajských diskusních fór zúčastnilo 264, což představuje zhruba 75% škol tohoto 
typu. Přestože názory ředitelů gymnázií na dokument RVP GV nebyly jednotné, byly 
Výzkumným ústavem pedagogickým zpracovány v dokumentu Zpráva z dotazníkového 
šetření k první pracovní verzi RVP GV [46]. Lze je v zásadě (podle VÚP) shrnout do deseti 
okruhů: 
1. Precizovat, co nového (jiného) RVP umožňuje oproti stávajícím učebním dokumentům. 
2. Definovat a zveřejnit kritéria, podle kterých bude ČŠI hodnotit ŠVP, tedy definovat, co 

znamená „soulad ŠVP s RVP“. 
3. Precizovat ekonomické parametry nového modelu gymnázia. 
4. Popsat (vytvořit) systém povinného vzdělávání garantů a tvůrců ŠVP (ředitel-garant a 

koordinátor tvorby ŠVP-participující učitelé), jeho fungování a harmonogram. 
5. Popsat (vytvořit, navrhnout) systém metodické podpory tvorby ŠVP. 
6. Rozpracovat hlouběji problematiku integrace v RVP GV. 
7. Dále upřesňovat problematiku klíčových kompetencí. 
8. Zrevidovat podobu obsahu vzdělávání (předimenzovanost povinného obsahu, případné 

definování obohacování obsahu na úrovni ŠVP). 
9. Navrhnout optimální podobu ŠVP na víceletých gymnáziích. 
10. Usilovat o spolupráci s vysokými školami na podobě pregraduální a postgraduální 

přípravy učitelů a „zmírňovat“ tlak vysokých škol (přijímací řízení) na pojetí vzdělávání 
na gymnáziích. 

 
Připomínky byly zpracovány v první třetině roku 2004. V červnu 2004 pak vydal VÚP 
dokument pod názvem Rámcově vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání, pilotní 
verze [Z30]. 
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 Výzkumný ústav pedagogický zorganizoval v Telči v červenci 2004 první setkání 
šestnácti pilotních gymnázií z celé ČR, která začala od září 2004 tvořit vlastní školní 
vzdělávací programy a ověřovat novou koncepci v gymnaziálním školství podle RVP GV. 
Každý kraj je zastoupen jednou školou, s výjimkou Prahy a Jihomoravského kraje, ze kterých 
byla vybrána dvě gymnázia. 
Pro zajímavost uveďme, o která gymnázia jde: 
Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou 
Biskupské gymnázium Ostrava – Zábřeh 
Gymnázium L. Jaroše Holešov 
Gymnázium Rumburk 
Letohradské soukromé gymnázium Letohrad 
Gymnázium Jana Opletala Litovel 
Gymnázium Cheb 
Gymnázium F. X. Šaldy Liberec 
Gymnázium a SOŠ Hostinné 
Gymnázium olympijských nadějí České Budějovice 
Gymnázium a SOŠ Rokycany 
Gymnázium Příbram 
Gymnázium Slovanské nám., Brno 
Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, Brno 
Gymnázium Jana Keplera Praha 
Gymnázium Oty Pavla Praha. 
 Cílem ověřování tvorby ŠVP je vytvořit metodiku, kterou by po zavedení RVP GV do 
praxe využívaly i další školy. Současně má tato akce pomoci k dopracování samotného RVP 
GV. Školy měly možnost hlásit se do programu od podzimu 2003, kdy proběhla 
v jednotlivých krajích diskusní fóra k RVP GV. Poslední výzva byla učiněna v dubnu 2004, 
kdy byly na celostátním setkání ředitelů gymnázií v Pardubicích oznámeny podmínky 
ověřování RVP GV, jež VÚP zveřejnil na svých webových stránkách. Z přihlášených škol 
byla s pomocí Asociace ředitelů gymnázií (AŘG) vybrána gymnázia tak, aby byl nejméně 
jednou školou zastoupen každý kraj a ve vzorku figurovala gymnázia s různým počtem 
ročníků (gymnázia čtyřletá i víceletá),  tříd, žáků a typu zaměření. Zastoupena jsou rovněž 
gymnázia bilingvní i sportovní a gymnázia zřizovaná jak krajem, tak jinými subjekty.  
Ověřování RVP GV na vzorku gymnázií bude probíhat od září 2004 do března 2006. 
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Kontakt školy, která ověřuje RVP GV, a VÚP zajišťuje koordinátor tvorby ŠVP (ředitel nebo 
jím pověřený zaměstnanec gymnázia) a garant pilotní školy (zaměstnanec VÚP), který bude 
příslušnému gymnáziu k dispozici po celou dobu akce. Na webových stránkách VÚP mají 
vybraná gymnázia možnost konzultovat případné sporné otázky s ostatními zaměstnanci 
VÚP, MŠMT a ostatními pilotními školami.  
 Fyzika je ve vzdělávacím obsahu RVP GV začleněna do celku Člověk a příroda. 
Spolu s ní se zde nacházejí předměty chemie, biologie, geologie a geografie. Povinně se má 
fyzika vyučovat v rámci celku Člověk a příroda v 1., 2. a 3. ročníku čtyřletého studia a v 5., 6. 
a 7. ročníku osmiletého studia. V prvních dvou letech připadá na tento celek šestnáct hodin. Je 
velmi pravděpodobné, že tento nízký počet hodin pro pět přírodovědných předmětů na dobu 
dvou let vyvolá vzájemné spory učitelů těchto předmětů o minimální počty hodin pro své 
předměty. Je také jisté, že takto stanovený minimální počet hodin v celku Člověk a příroda 
rozhodně nepodporuje rozvíjení pozitivního vztahu studentů k přírodním vědám, formování 
přírodovědného obrazu světa a vztah k technice.  

Ve třetím ročníku čtyřletého, a tedy i v sedmém ročníku osmiletého studia, již 
hodinová dotace pro povinnou výuku fyziky stanovena není. Bude tudíž záležet na ŠVP, kolik 
hodin týdně jí bude přiděleno. Stejně tak ve čtvrtém ročníku čtyřletého a osmém ročníku 
osmiletého studia bude již záležet pouze na ŠVP, zda fyzika bude zařazena jako povinný 
předmět pro všechny studenty, či jako předmět volitelný nebo či se fyzika v maturitním 
ročníku nebude studentům nabízet ani ve formě volitelného předmětu.  
 Dokument RVP GV jednoznačně podporuje navrženým učebním plánem i celkovým 
pojetím trend redukce výuky fyziky, který započal již v roce 1992 výrazným snížením 
hodinové dotace pro tento předmět.  
 Nezdůrazňuje důležitost řešení úloh ve výuce fyziky, potřebnou experimentální 
činnost učitele i žáků včetně měření. Výčet očekávaných znalostních výstupů ve fyzice je 
v dokumentu RVP GV nedostačující.  
 Negativní postoj k první pracovní verzi RVP GV zaujal Výbor Fyzikální pedagogické 
sekce JČMF [47]. 
 RVP GV přináší požadavek vytvářet pro každého žáka motivující prostředí, nutnost 
uplatňovat přístupy a nové metody výuky podporující tvořivost a kritické myšlení, pohotovost 
a samostatnost žáka, využívání způsobů diferenciace výuky, zařazování integrovaných 
předmětů apod. Na tyto potřeby však nebyli připravováni učitelé a nejsou připravováni ani 
současní studenti vysokých škol s pedagogickým zaměřením. Až doposud se učitel zabýval 
plánováním vlastní vyučovací činnosti. Současně platné osnovy mu podle jeho vlastního 
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uvážení poskytovaly dostatečný prostor pro vlastní přístup a uplatnění všech dostupných 
prostředků pro tvořivé zkvalitnění výuky. Nyní bude muset učitel nejen plánovat vlastní 
vyučovací činnost, ale vytvářet si i vlastní výukový projekt. Projektování výuky je však 
náročná činnost, na kterou opět učitelé nebyli a nejsou ani budoucí učitelé v rámci svého 
univerzitního vzdělávání připravováni.  
  
3.2. Cíle výuky fyziky na gymnáziu 
 

Cíl výuky je zamýšlený a očekávaný výsledek, k němuž učitel v součinnosti se 
studenty směřuje. Je vyjádřen ve změnách, jichž se prostřednictvím vyučování dosahuje ve 
vědomostech, dovednostech, vlastnostech studentů a v jejich osobnostním rozvoji [2]. 

Správně stanovené vyučovací cíle jsou konzistentní, jednoznačné, přiměřené a 
kontrolovatelné. Konzistencí rozumíme vnitřní vazbu cílů v jejich hierarchii, podřízenost 
nižších cílů vyšším. Přiměřeností se chápe soulad mezi požadavky a možnostmi, jako 
optimální vztah mezi cíli na jedné straně, dostupnými prostředky výuky a reálnými 
podmínkami na straně druhé (včetně aktuální úrovně psychické vyspělosti a rozvoje 
poznávacích schopností žáka, ale i připravenosti učitele). Jednoznačnost cíle souvisí s jeho 
formulací, která nesmí připouštět vícevýznamový výklad ani ze strany žáků, ani ze strany 
různých učitelů. Kontrolovatelnost cíle znamená možnost porovnání dosaženého stavu, 
výsledku vyučování, s vytčeným cílem.                 

Učitel fyziky v součinnosti s žáky směřuje při výuce k tomu, aby žáci [2]: 
- poznali fyzikální objekty a jevy, osvojili si fyzikální pojmy, kterými se fyzikální jevy 

popisují, 
- ovládli poznatky vyjadřující vztahy mezi fyzikálními veličinami, fyzikální zákony a 

teorie, vyjadřovací prostředky fyziky, tj. fyzikální terminologii, symboliku, slovní, 
tabulkové, grafické, analytické a symbolické vyjadřování fyzikálních poznatků,  

- byli způsobilí získávat informace o fyzikálních objektech a jevech empirickými metodami 
(připravit pozorování, popsat pozorovaný jev, navrhnout experimentální zařízení, poznat a 
osvojit si vybrané metody měření, umět vhodně zapsat získané údaje, analyzovat je, 
zpracovat, vyvodit závěry), 

- uměli aplikovat poznatky při řešení fyzikálních úloh a situací, 
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- byli schopni vyhledávat potřebné informace v literatuře (porozumět obsahu čteného, 
vystihnout jeho podstatu, najít v textu souvislosti pro přípravu výpisků, konspektu, 
napsání zprávy, referátu) či z jiných zdrojů, 

- uměli rozlišovat mezi informací, argumentem, hypotézou, zdůvodněním, odvozením, 
získané poznatky vědomě prakticky využívali, uměli vyvozovat důsledky z určitých 
souborů informací [5], 

- v návaznosti na předchozí vzdělávání zdokonalovali využívání základních myšlenkových 
operací (indukce, dedukce, hypotetizování, zobecňování, analýza, syntéza, modelování), 
rozvíjeli umění ústně i písemně formulovat své myšlenky, 

- pochopili, že fyzika je otevřeným systémem poznání, který se neustále prohlubuje i 
rozšiřuje a ovlivňuje jiné obory lidského poznání nebo je jimi sám ovlivňován. 

Mezi cíle v emocionálně-volní oblasti patří zformování vztahu žáka: 
- k sobě (vědomí vlastní osobnosti, formování emočních, volních a mravních stránek 

osobnosti), 
- k jiným lidem, 
- k práci ( k práci všeobecně, k duševní i tělesné práci, ke studiu, úctě k výsledkům práce 

jiných,…), 
- k okolí (přírodě, životnímu prostředí, technice, k osobnímu, soukromému i společnému 

majetku). 
Výuka fyziky usiluje rovněž o rozvoj psychomotorické oblasti žáka osvojováním si a 

utvářením intelektuálních způsobilostí, manuálních zručností a správných návyků především 
ve spojení s konáním fyzikálních experimentů, s používáním měřicích přístrojů a zařízení, 
sestavování experimentálních aparatur, s přípravou a konáním pozorování fyzikálních jevů  
[2]. 
  
3.3. Důležitost výuky fyziky mikrosvěta na střední škole a její užitečnost 

při pozdějším hlubším studiu této disciplíny 
 

  Témata fyziky mikrosvěta nás provází životem téměř na každém kroku, neboť jsou 
základem nesčetných vědeckých a technických aplikací. Z fyziky mikrosvěta vychází celá 
moderní přírodověda. Bez ní by neexistovala atomová energie, lasery, počítače; neobešla by 
se bez ní molekulární biologie ani genetické inženýrství a samozřejmě mnoho dalších oborů. 
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Vyjmenované odborné termíny naprosto běžně používáme, bylo by tedy nanejvýš žádoucí jim 
také rozumět.  
 Ve vyučovacím procesu má zásadní vliv na žáka jeho učitel. Měl by proto umět podat 
úplným začátečníkům řádný obraz fyziky mikrosvěta (samozřejmě odpovídající mentální 
vyspělosti posluchačů). Tím se však před námi otevírá závažný problém. Středoškolský 
výklad základů fyziky mikrosvěta se totiž zpravidla opírá o tzv. elementarizované postupy.  
Kritéria elementarizovaného výkladu fyziky mikrosvěta kladou nesmírné nároky na 
středoškolského učitele. Je totiž velmi obtížné vymyslet kvalitní elementarizovaný postup. U 
učitelů i autorů učebnic apod. se velmi často setkáváme s vynecháváním nejzákladnějších (ale 
obtížných) částí a na druhé straně se zacházením až do nepotřebných detailů. Dalším velmi 
častým případem je zjednodušování vysvětlování ne na úkor jeho úplnosti či přesnosti, ale 
jeho správnosti. Lze se setkat dokonce i s řadou pokusů poskytnout klasické vysvětlení 
klasicky nevysvětlitelných věcí, a to jak od učitelů, tak od autorů učebnic. Při tom snad 
učitelé, popř. autoři učebnic věří, že činí výklad pro své žáky pochopitelnější. Takové úpravy 
jsou však z fyzikálního hlediska nepřípustné a nejsou uspokojivé ani z hlediska 
pedagogického. Ani žákům samotným nemohou nic pozitivního přinést na rozdíl od poctivě 
promyšleného elementárního výkladu fyziky mikrosvěta se všemi kritérii výše uvedenými. 
Takový výklad by pak byl zcela jistě pro žáka přínosem, neboť by u něj vybudoval potřebné 
pevné základy nezbytné pro případné další studium fyziky na vysoké škole. Jiný může 
uplatnit nabytých znalostí a zkušeností ve svém budoucím zaměstnání. Avšak i ten, který se 
již nebude po absolvování střední školy fyzikou nikdy zabývat, si odnáší z takto podaného 
výkladu fyziky mikrosvěta cenné znalosti pro život. Vždyť k obecné inteligenci patří 
schopnost porozumět příčinám jevů, s nimiž se setkáváme v přírodě i ve společnosti. 
Všeobecná kulturní vyspělost, z níž nelze vyloučit ani vyspělost fyzikální, má obrovský 
praktický význam, neboť souvisí s vyspělostí ekonomickou a politickou.  
 Lidé vzdělaní ve všech oblastech (humanitních i technických) se v životě lépe orientují 
a rozhodují. Lepší vědomosti a dovednosti zvyšují mladým lidem příležitost najít si 
zaměstnání.Vyšší vzdělanost obyvatelstva pak s sebou vždy v různých zemích světa přináší 
větší svobodu, politickou stabilitu a hospodářskou prosperitu. 
 V posledních desetiletích rostly vědecké poznatky a technologie velmi rychle a 
ovlivnily tak celou společnost. Fyzika mikrosvěta patří k nejdůležitějším disciplínám, které 
nesou za tento stav zodpovědnost. A právě proto je třeba učit této disciplíně, aby se člověk 
uměl vypořádat se světem. Aby věděl, co fyzikální svět a společnost nabízejí, co je 
dosažitelné a co ne. Při výuce fyziky mikrosvěta je možné oslovit studenty tak, aby si vážili 
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toho, jak byla v historii věda pro lidstvo využita. Měli by při výuce pochopit, že je nutné pro 
budoucnost člověka na této Zemi nalézt rovnováhu mezi jeho zájmem a zachováním života na 
Zemi. Právě v rámci výuky této disciplíny lze také na příkladech z historie vědy dobře 
demonstrovat, že mnohé z toho, čemu lidé věřili jako spolehlivému v minulosti, se prokázalo 
jako nepřijatelné poté, co se na problém podívali z jiného pohledu, lepšími přístroji, v nových 
podmínkách. Výuka fyziky mikrosvěta poskytuje jedinečnou příležitost k poznání, že je 
zapotřebí jisté opatrnosti v úvahách, v používání nabytých zkušeností s okolním světem. Dá 
člověku vědomí poznatelnosti a předvídatelnosti jevů, které nejsou postižitelné našimi 
smysly. Toto vědomí podstatně odlišuje moderního vzdělaného člověka od člověka 
nevzdělaného. V historii lidstva byl totiž nejvýznamnějším objevem ten fakt, že příroda se řídí 
zákony, že v ní nerozhoduje „vyšší moc“, že zákony, podle kterých se věci v přírodě dějí, jsou 
poznatelné.  
 Kvalitní výuka fyziky mikrosvěta (i fyziky všeobecně)  může být pro národ jednou 
z nejlepších investic. Národ, jehož široké vrstvy umějí využívat fyziku v praktickém životě, se 
může pyšnit vysoce kvalifikovanou pracovní silou. Má-li navíc vzdělané odborníky, může 
jeho hospodářství prosperovat.  
 Tohoto cíle nedosáhneme však pouze tím, že fyziku mikrosvěta (obecně fyziku) 
budeme učit jakýmkoli způsobem. Podstatné je, jak to budeme dělat.  A ani současné trendy 
usilující o výuku pro žáky zábavnější a přitažlivější nezmění její skutečnou obtížnost. 
 
               
3.4. Vztah studentů ke školské fyzice se zvláštním zřetelem k fyzice 

mikrosvěta 
 

Fyzika hraje důležitou roli nejen v rozvoji vědy a technologií, ale má zároveň 
nesmírný dopad na jiné oblasti společnosti. Její pozitivní přínos pro lidstvo stále 
mnohonásobně převažuje nad negativními dopady jejího zneužití. Zájem o fyziku jako vědu 
po roce 1990 však dramaticky upadá. Počet absolventů gymnázií, kteří pokračují ve studiu 
fyziky na vysokých školách se rapidně snížil. Na střední škole patří dokonce k nejméně 
oblíbeným předmětům. Setkáváme se s takovou nechutí k fyzice jen u naší mládeže? Mají o 
ni nezájem a záporný postoj k ní jen naši žáci a studenti? Se stejným problémem se však 
potýkají téměř na celém světě [48], jak vyplynulo např. z průzkumů konaných již 
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v devadesátých letech minulého století [49], [50]. Nezájem a neoblíbenost fyziky jsou 
skutečně mezi mládeží všeobecně rozšířeny a hranice států tu mnoho neznamenají.  

Na začátku systematické výuky, kdy je žákům zpravidla 11 – 12 let, ještě svou 
oblíbeností či neoblíbeností mezi ostatními vyučovacími předměty nijak nevybočuje. Žáci 
jsou zvídaví a zvědaví, co jim fyzika přinese. Čím si tedy později vyslouží svoji smutnou 
prioritu?   Je paradoxní, že je oblíbena ještě méně, než tak abstraktní a obtížný předmět, jako 
je matematika. Uvědomíme-li si však, že matematika na střední škole je ve velké míře 
používání algoritmů, pak tento fakt přestává být až tak překvapujícím. Student se algoritmus 
naučí používat a má pocit, že látce rozumí, umí řešit určité typy úloh. Získává tím pocit 
uspokojení a sebevědomí a práce v matematice jej baví. 

Stejné pocity by však žákům mohla dát i fyzika, a přesto mezi studenty převládá 
názor, že je těžkým, namáhavým a náročným předmětem. Předchozí tvrzení je pravdivé. Je 
však považována i za obávaný, nezáživný předmět. Zeptáme-li se proč, dozvídáme se, že to 
vlastně nesouvisí ani tak s obsahem a rozsahem učiva, nýbrž se způsobem výkladu, 
s podáním, tedy s učitelem. Jiní studenti to svádějí na přítomnost matematiky, další na 
nepochopení pojmů, jevů a vztahů a z toho plynoucí nutnost jen pamětního učení. 

Podstatnou příčinu současného stavu školské fyziky lze hledat v množství informací a 
rozsahu učebních cílů, které jsou nepřiměřené času vyhrazenému jejímu studiu. Vždyť podle 
současných učebních plánů v jednotlivých ročnících čtyřletého gymnázia (a tomu 
odpovídajících ročnících osmiletého studia) je nyní fyzice přidělen minimální počet hodin 2-
2-2-0. I při tomto velmi nízkém počtu hodin by stále měla platit nepsaná zásada, že výklad 
teoretického učiva provází experimenty, řešení příkladů a problémových úloh. Učivo musí být 
řádně procvičováno, nejlépe ve cvičeních v dělené třídě, v části praktické i teoretické. Učitel 
je však nucen také prověřovat znalosti, dovednosti a návyky studentů, nabídnout nadaným 
studentům účast ve fyzikálních soutěžích, potřebnou literaturu a vhodně je motivovat [21]. 
Navíc hlavní cíl výuky – předat vhodnou formou poznatky z fyziky žákům, dosáhnout toho, 
aby získali znalosti, vědomosti, dovednosti i návyky, které by následně mohli využít při řešení 
úloh a problémů, a přispět tak k rozvoji jejich celkové přírodovědné gramotnosti [11], zůstává 
rovněž v platnosti. Vyučovací proces by měly prolínat i výchovné prvky (vedení 
k pracovitosti, pečlivosti, přesnosti,…).   

Počet hodin vymezený pro výuku fyziky není jediným a tedy rozhodujícím kriteriem 
určujícím kvalitu výuky. Zcela určitě však není prvkem zanedbatelným. Kdyby totiž mohli 
učitelé přiměřeným tempem, tj. tempem dovolujícím pochopení pojmů a rozmyšlení otázek 
typu: „Jak víme…..“, „Proč věříme …?“ probírat látku ve fyzice, pak by se zcela určitě 
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vyjasnily některé problémy přirozeným způsobem. Rychlost a povrchnost výkladu ztěžuje 
nebo vůbec znemožňuje vytvoření jakékoliv představy o tom, jak pojmy a teorie vznikají, jak 
jsou ověřovány a akceptovány, jak souvisejí se skutečností a jak odhalují souvislosti mezi 
zdánlivě nezávislými jevy. Množství látky a tempo výkladu vylučuje získání jakékoliv 
rozumné představy o možnostech a mezích vědeckého poznání.   

Možná vůbec nejhorší postavení má ve výuce fyzika mikrosvěta. Již sama o sobě je to 
velmi náročná disciplína (viz 1.2.), a právě proto bývá zařazována až do posledního ročníku 
středoškolských studií (v případě čtyřletého kurzu fyziky) nebo (v případě tříletého 
gymnaziálního kurzu) do třetího ročníku (a tomu odpovídajících ročníků osmiletého studia). 
Studenti již ani v nejmenším nepochybují o diskrétní struktuře látek. Většinou však jim byla 
předložena fakta bez jakékoliv informace o empirickém materiálu. Vývoj představ o 
atomárně-molekulární struktuře hmoty a stavbě atomů samotných by studenti mohli celý 
projít a rozebrat jeho jednotlivé kroky. Musíme jim to však umožnit. Není možné jim pouze  
vnutit několik navzájem nesouvisejících argumentů, jež jsou samy o sobě nepřesvědčivé, a 
hned nato téma ukončit vyhlášením závěrečných výsledků. Chceme-li skutečně, aby naše 
fyzikální vzdělávání bylo úspěšné, musíme vycházet z předpokladu, že studenti mají intelekt 
schopný vývoje a použití. Musíme jim dát příležitost přemýšlet, užívat rozumu a duševně se 
vyvíjet. K tomu je třeba podávat látku takovým tempem a na takové úrovni, aby ji mohli 
strávit. Opravdové pochopení několika základních témat svědčí o daleko vyšších 
intelektuálních měřítcích a nárocích, než působivá prohlášení o pokročilých či aktuálních 
problémech chrlená pouze naučenými slovy a frázemi.        
 Příčinu neoblíbenosti fyziky lze však také hledat do jisté míry ve změně společnosti 
(paradoxně využívající veškeré výdobytky fyziky, obzvláště fyziky mikrosvěta). Po roce 1989 
vzniklo poměrně velké množství různých středních odborných škol, ale i gymnázií. A to i 
přesto, že se společnost začala potýkat se stále větším úbytkem žáků vycházejících z 9. tříd 
základních škol. V dobré víře zachovat existenci školy, udržet zaměstnanost, jsou do 
maturitních oborů na střední školy v současnosti paradoxně přijímáni i  žáci, kteří  mají 
poměrně dost špatné studijní výsledky již na ZŠ, a to mnohdy i bez přijímacích zkoušek. Tato 
tvrdá realita se nevyhnula ani gymnáziím. Mnohde pracují učitelé na gymnáziích 
s kvalitativně jinými studenty, než např. před patnácti lety. Připojíme-li k tomuto faktu ještě 
menší ochotu současné mládeže podstoupit určité těžkosti provázející učení, dostáváme 
odpověď na otázku, proč je fyzika neoblíbeným předmětem zase z jiného pohledu.   
Příčin je však jistě více, spočívají i v postojích rodičů ke škole vůbec, ve vztahu lidí k práci a 
k hodnotám.   
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3.5. Faktory ovlivňující vztah studentů ke školské fyzice a náměty na jeho 
zlepšení 

 

 Zájem o vyučovací předmět je podmíněn především individuálně – záleží na osobnosti 
žáka, na jeho vlastnostech, vyplývá ze struktury žákových potřeb a motivace. V řadě 
osobnostních vlastností jednotlivců dochází k obecným (to je pro celou populaci nebo alespoň 
její většinu či průměr) posuvům v morálně volních vlastnostech (např. vztahu k práci, 
zodpovědnosti, schopnosti a ochotě podstoupit nějaké těžkosti, volbě mezi okamžitým 
osobním pohodlím a ideově vyšším cílem). 
 Faktorů ovlivňujících vztah vzdělávaných subjektů k fyzice je celá řada. Patří mezi ně 
i pohlaví (větší zájem projevují chlapci, chtějí porozumět, jak co funguje) a věk žáka. Výuka 
fyziky začíná ve věku, kdy žáci mají svou strukturu zájmů, i když třeba jen v základních 
rysech, už založenou.  
 Pozornost může vzbudit (a právě tak i naopak) probíraná látka ( někdo si více oblíbí 
mechaniku, jiný elektřinu). 
 Velmi významnou roli hraje osobnost učitele fyziky. Měl by: 
- budit jistý respekt tím, co umí, jak řeší problémy, a tím dávat prestiž svému předmětu, 
- být kompetentní, otevřený, nadšený a zaujatý svým předmětem, 
- být zaujatý svými svěřenci a být k nim v maximální míře vstřícný, klást důraz na jejich 

aktivitu, diskutovat s nimi, brát v úvahu jejich názory, 
- využívat co nejširší škály výukových metod a prostředků, 
- mít možnost a být schopen výuku individualizovat a diferencovat. 
Každá z těchto podmínek je nutná, ale žádná z nich není sama o sobě postačující – až splnění 
všech dohromady, v harmonickém celku, charakterizuje skutečně kvalitního učitele. 

Avšak ani sebelepší učitel a výuka nemusí vzbudit zájem u všech žáků, stejně jako 
úmysl mladého člověka studovat fyziku nemusí zvrátit ani špatný učitel. Najdou se žáci, pro 
něž je fyzika přitažlivá svojí jasnou, logickou strukturou i tím, že přináší jednoznačné 
odpovědi na jejich otázky. Bohužel se však najdou i takoví – a je to dnes asi častější případ –, 
které kromě bezpracného pozlátka zaujme máloco, v krajním případě vůbec nic.  
 Zájem žáků je také ovlivňován tím, jak je učební látka pojata (na ZŠ je zájem obrácen 
na konkrétní věci, které znají ze zkušenosti, na SŠ zaujme studenty spíše to, jak je fyzika 
významná pro jejich vlastní bezprostřední potřeby, či pro společnost, v níž žijí). 
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 Zájem žáků ovlivňuje i množství učební látky (zvládnutelné či nezvládnutelné). 
Přetížené učební osnovy fyziky v souvislosti spolu s nedostatečnou časovou dotací jsou 
jedním z faktorů odrazujících žáky od tohoto předmětu.  
 Ovlivnit vztah žáků k fyzice mohou i další podmínky ( klima třídy, školy, materiální 
zajištění výuky, počet žáků ve třídě), ale také podmínky mimoškolní (rodina, její socio-
ekonomický status, skupiny vrstevníků, společenské klima, …). 
 Na vybudování vztahu k fyzice (a obecně platí i pro jakýkoli předmět) se do značné 
míry podílí učebnice. Zahrnuje v sobě věcnou (obsahovou), psychologickou a metodickou 
složku vzdělání, což z ní vytváří pevný, spolehlivý bod, účinnou oporu školní výuky. 
Představuje syntézu vyučování vedeného učitelem a žákovy aktivity. Učebnice by měly být: 
- stručné, ale ne příliš zjednodušené či zavádějící a neměly by v nich chybět základní 

poznatky, 
- jasné a fyzikálně správné, 
- přístupné (s množstvím motivačních úloh a kontrolních příkladů) a čtivé, ale ne podbízivé, 
- zajímavé a aktuální (např. by měly uvádět příklady související se současností), 
- atraktivní a graficky pěkně provedené, ale ne příliš drahé ( i když i zde je třeba dbát určité 

míry, neboť nezralá osoba může velmi snadno podlehnout atraktivitě a grafice a 
v důsledku toho si nevšimnout podstaty).  

Nedílnou součástí výuky fyziky by měl být pokus. To, že praxe bývá mnohdy odlišná, 
se určitě podílí na snížení zájmu studentů o fyziku. Vhodně vybraný a připravený pokus může 
studenty motivovat a probudit v nich zájem o dané téma, případně navodit problémovou 
situaci, kterou je třeba vyřešit. Experiment může přispět i k zopakování a prověření naučené 
látky a uvést do historického kontextu vývoje fyziky.  

Důležitým motivačním prostředkem jsou i dějiny fyziky. Historie této vědní disciplíny 
totiž neseznamuje žáky jen s určitými poznatky získanými v minulosti, ale poukazuje i na 
obtížný proces jejich získávání. Každý velký fyzikální objev v konečném důsledku vždy vedl 
k novému nazírání na svět, ke změnám ve filozofickém myšlení. Výklad bez uvádění 
historických skutečností působí na žáky hotově a bezproblémově. Nepoznají, jakými různými 
zákrutami probíhal vědecký vývoj, kolik různých omylů bylo nutno překonat, než se určitý 
poznatek dostal do jejich učebnice. Je dobré žákům ukazovat (a při výuce fyziky mikrosvěta 
se to obzvláště dobře hodí), že fyzika má svoji dlouholetou historii, spojenou s tápáním, 
domněnkami, ověřováním, aby si do svého života odnesli poznání, jak se dospívá v přírodních 
vědách k nepochybným poznatkům. Podstatou a významem historie vědní disciplíny není 
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však pouhý výčet dat a informace o jednotlivých událostech, ale zpřehlednění vývoje 
fyzikálního popisu světa.  

Jak již bylo řečeno v předchozím, je důležitým faktorem pro rozvíjení zájmu o fyziku 
osobnost učitele. Na něm záleží, jestli rozpozná, podchytí a dále rozvine fyzikální talent svých 
žáků. Charakteristické rysy studenta talentovaného na fyziku pozná učitel až na základě jeho 
vlastní práce (správné řešení obtížnějších úloh, diskuse řešení, přesná analýza fyzikálních jevů 
při ústním zkoušení, správná řešení problémových úloh, zajímavě zpracované referáty, …). 
Pod vedením učitele se student, který je zaujatý, nadaný a aktivní, rozvine více, než nezaujatý 
a méně nadaný. Učitel fyziky by se mohl stát pro talentované studenty poradcem, jenž je 
povede dále k tomu, jak se mají učit a kde mají hledat doplňkové informace, o které se 
zajímají. Povzbuzování studentů k myšlenkové činnosti a jejímu zdokonalování, projevování 
zájmu  o jejich potřeby,  umožňování aktivní činnosti (v laboratoři či pracovně fyziky), 
doporučování vhodné literatury a citlivý přístup k oceňování studentů učitelem by mohlo vést 
k jejich pozdějším úspěchům. 

Samostatný přístup vzdělávaných subjektů k fyzice rozvíjí tradiční aktivity jako jsou 
Fyzikální olympiáda (FO) [51] a Studentská odborná činnost v oboru fyzika (SOČ) [52], ale i 
relativně nové např. Turnaj mladých fyziků [53], První krok k Nobelově ceně ve fyzice (The 
First Step to Nobel Price in Physics) [54], Korespondenční seminář z fyziky KORSEM [55], 
Fyzikální korespondenční seminář FYKOS [56] a další.  

Ve školním roce 2004/2005 pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky spolu s Jednotou českých matematiků a fyziků (JČMF) již 46. ročník soutěže 
Fyzikální olympiáda. Cílem soutěže je vyhledávat pro naši společnost budoucí odborníky ve 
fyzice a technických vědách, neboť v souvislosti s neustálým vývojem vědy a techniky je 
těchto odborníků stále více zapotřebí, ale počet hodin výuky i počet zájemců o fyziku se 
snižuje.  

Studentská odborná činnost zahájila svoji existenci v roce 1978. Jejím smyslem bylo a 
je vést studenty k vypracování odborné práce a její výsledky obhájit, umožnit odborný rozvoj 
podle individuálního zájmu studenta. Od samého počátku vzniku SOČ byl kladen důraz na 
kvalitu práce, proto se začala uplatňovat funkce konzultanta, který je pro studenty poradcem.    

Cílem soutěže Turnaj mladých fyziků je aktivizovat středoškolské studenty, vést je 
k tvořivému přístupu při řešení fyzikálních problémů a umožnit jim osvojit si základní 
způsoby práce ve vědeckém kolektivu s důrazem na ovládnutí zásad vedení odborné diskuse, 
a to i na mezinárodní úrovni (v anglickém jazyce). Vyhlašovatel soutěže MŠMT, JČMF, 
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Fyzikální ústav Akademie věd ČR a časopis Rozhledy matematicko-fyzikální zajišťují soutěž 
po odborné stránce. 

První krok k Nobelově ceně ve fyzice je název mezinárodní soutěže pro studenty 
středních škol, která vznikla před 13 lety z iniciativy polských fyziků pracujících v Institutu 
fyziky Polské akademie věd ve Varšavě. Soutěž je určena pro studenty středních škol jako 
mezinárodní soutěž ve výzkumných projektech. Je zaměřena především na studenty 
gymnázia, kteří se hlouběji zajímají o fyziku a přejí si předvést výzkumnou činnost a zveřejnit 
výsledky, pokud jsou zajímavé a hodnotné. Nemá žádné omezení, jež by se týkalo obsahu 
výzkumných zpráv, jejich úrovně, použitých metod, vše závisí na výběru účastníka.  

K poměrně mladým soutěžím patří také Korespondenční seminář z fyziky KORSEM 
pořádaný pod hlavičkou Fyzikální sekce Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity 
katedrou obecné fyziky. Je určena opět pro přemýšlivé středoškolské studenty, kterým nabízí 
jiný pohled na školní učivo. Účastníci obdrží postupně zadání čtyř sérií úloh, které vždy 
k určenému datu vyřeší a zašlou opravovatelům. Jednotlivé úlohy v každé sérii jsou různě 
náročné, k vyřešení stačí však zvládnout učivo prvních dvou ročníků čtyřletého gymnázia se 
standardním rozsahem výuky ve fyzice. Podobný charakter má soutěž Fyzikální 
korespondenční seminář FYKOS pořádaná Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity 
Karlovy pro všechny středoškoláky se zájmem o fyziku již 18 let. Zájemci dostávají přibližně 
jednou za šest týdnů zadání sedmi úloh, na jejichž vyřešení mají měsíc času. Řešení se zasílají 
poštou, opraví a obodují se a spolu se vzorovým řešením a výsledkovou listinou se posílají 
zpět. Pro všechny řešitele se pořádá Den s experimentální fyzikou – celodenní exkurze po 
fyzikálních pracovištích Matematicko-fyzikální fakulty.        

V současné době se často hovoří o tom, že zodpovědnost za nynější neoblíbenost a 
základní fyzikální neznalosti u žáků nese tradiční vyučování. Zastánci tohoto názoru 
propagují heuristické způsoby výuky, popř. projektové metody, které se u nás staly 
v posledních letech téměř synonymem moderního pojetí vzdělávání. Snahou o nápravu 
existujícího stavu je např. i Projekt Heuréka (existuje již více než deset let). Při výuce se 
v něm vychází z toho, co žáci znají ze života. Základem výuky je otázka. Žáci se učí 
pozorovat děje, popisovat je a pak se pokoušejí pozorované skutečnosti vysvětlovat a 
vyvozovat fyzikální zákonitosti. Během celého vyučovacího procesu pomáhá učitel žákům 
kladením vhodných otázek. Pojmy se zavádějí jako výsledek pozorování. Výuka si klade 
smysluplné cíle jak pro děti, tak učitele. Smysluplnost pro žáka může vycházet z jeho 
přirozené zvídavosti, touhy uplatnit se apod. Pro učitele je smysluplné, když vzbudí aktivitu 
žáků, vidí, že podněcuje k přemýšlení a tvůrčí činnosti. S projektem souvisí i Víkendové 
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semináře pro učitele z praxe. O rozsahu projektu i o atmosféře na seminářích si lze udělat 
představu z webových stránek [57]. 

Je však tradiční výuka opravdu tak špatná? Odpověď záleží na tom, co si každý z nás 
pod tímto pojmem představuje. Pokud by šlo o nezáživný a suchý výklad, který se neohlíží na 
žáka, jestli chápe, k čemu je vůbec probíraná látka dobrá, dril, přezíravý postoj k žákům, pak 
skutečně taková výuka není žádoucí.  To je však tendenční a zlovolná karikatura. Tradiční 
výklad totiž může být i velmi názorný, zajímavý, a je-li vedený s elánem, je pro žáky 
přínosem. Vždyť není ani možné a účelné, aby studenti na všech úrovních samostatně 
objevovali vše, k čemu lidstvo dospělo. Namísto soupeření a zdánlivé neslučitelnosti (často to 
totiž takto vypadá) mezi tradičně a moderně vedenou výukou by se měly obě formy spíše 
vhodně doplňovat.   

Dalším v současnosti známým programem (mezinárodním), který se zabývá problémy 
vzdělávání ve fyzice, snahou vzbudit zájem o fyziku je Fyzika na scéně (Physics on The 
Stage) [58]. Upozorňuje na nedostatek všeobecných znalostí o vědě (fyzice) mezi obyvateli 
Evropy. Program Physics on The Stage chce ukázat způsoby, jak tento problém překonat; 
přináší řešení, která jsou zajímavá a zprostředkují základní poznání širokému okruhu zájemců. 
Chce zdůraznit mezinárodní charakter vědy a přispět k navázání mezinárodních kontaktů pro 
řešení zmíněných problémů. Snaží se o vytvoření textových, obrazových a video materiálů, 
které se budou pro účely vzdělávání používat i po skončení projektu. Organizátory jsou 
Evropská laboratoř pro částicovou fyziku (CERN), Evropská kosmická agentura (ESA) a 
Evropská jižní observatoř (ESO).  

Všeobecně platný optimální návod, jak uspořádat výuku fyziky, aby vzbudila zájem u 
většiny studentů, asi neexistuje. Jediná cesta k tomuto cíli nevede. Erudovaný učitel, zapálený 
pro svůj obor, učitel se zájmem o své svěřence dokáže motivovat a nadchnout pro předmět, ať 
již používá metod tradičních či netradičních. Je velmi pravděpodobné, že takový učitel 
nejlepší způsob podání najde sám. Určitě bude obsahovat prvky klasického výkladu 
(promyšlená koncepce prezentující středoškolskou fyziku jako vyvážený, dobře uspořádaný, 
celek opírající se o logické návaznosti, vnitřní a vnější souvislosti,…) i heuristický aspekt 
(samostatná práce s fakty, hledání souvislostí, aplikace). 

Chceme-li, aby vzdělávání ve fyzice bylo úspěšné, musíme dát studentům příležitost 
přemýšlet. K tomu je třeba podávat látku takovým tempem a na takové úrovni, aby ji mohli 
zpracovat. Učitelé by se měli snažit prezentovat fyziku tak, aby pro žáky byla relevantní, aby 
viděli a chápali její význam pro svůj vlastní život i pro život společnosti, ve které žijí, a aby 
v jejich očích byla integrální součástí lidské kultury. Měli by vtáhnout, zapojit žáky do výuky 
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tak, aby v ní fyziku poznali jako proces, v němž poznatky vznikají jako výsledek 
experimentální i teoretické práce, v toku řešení problémů a otevřené a kritické diskuse.  
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Závěr 
 
 
 Elementarizovaný výklad fyziky mikrosvěta bezesporu patří do výuky fyziky na 
středních školách. Úroveň jeho provedení ovlivňují znalosti učitele, které získal v samotném 
vysokoškolském kurzu fyziky mikrosvěta a kurzu kvantové mechaniky pro budoucí 
středoškolské učitele, a rovněž jeho pedagogické schopnosti  předat znalosti svým žákům.   

Těžištěm diplomové práce je druhá kapitola nazvaná „Rozbor korespondence výkladu 
poznatků fyziky mikrosvěta na střední a vysoké škole“. Při jejím zpracování se autorka 
snažila uplatnit své vědomosti a představy získané jednak absolvováním vysokoškolského 
kurzu Úvod do fyziky mikrosvěta a Kvantové mechaniky pro učitele, ale také pročtením 
uvedené literatury a článků týkajících se výuky fyziky mikrosvěta v různých časopisech. 
V průběhu psaní této práce si však rozhodně a v plné šíři uvědomila  pravdivost tvrzení typu: 

 
- výklad fyziky mikrosvěta je obtížnou záležitostí, 
- nezvyklost fyziky mikrosvěta vede k mimořádným pedagogickým problémům, 
- výuka elementární kvantové mechaniky je (více než v případě jiných disciplín) 

kompromisem mezi fyzikálními a pedagogickými požadavky, … [14]. 
 

Vysokoškolský kurz fyziky mikrosvěta lze zvládnout s menšími či většími problémy. 
Mnohem obtížnější je však prezentovat takto získané poznatky těm, kteří jsou navyklí 
operovat jen s pojmy úzce spjatými s konkrétními představami z makrosvěta. Autorka věří, že 
poznatky, které v diplomové práci nashromáždila, využije ve své budoucí učitelské praxi a 
vyhne se úskalím, na která v souvislosti s elementarizovaným výkladem fyziky mikrosvěta 
upozorňovala.      
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Slovníček pedagogických pojmů 
 Autoevaluace školy  - systematické posuzování dosahování cílů stanovených ve školním vzdělávacím programu. Provádí ji účastníci vzdělávacího procesu – vedení školy, učitelé, žáci a jejich rodiče. Výsledky slouží jako zpětná vazba účastníkům pro zkvalitnění činností školy.  Cíl výuky   - zamýšlený a očekávaný výsledek, k němuž učitel v součinnosti se studenty směřuje. Je vyjádřen ve změnách, jichž se prostřednictvím vyučování dosahuje ve vědomostech, dovednostech, vlastnostech studentů a v jejich osobnostním rozvoji.   Disponibilní hodiny  - jsou určeny pro časovou dotaci vyučovacích předmětů zavedených v rámci  označení „R“ (o zařazení předmětu do ročníku a jeho časové dotaci rozhoduje ředitel školy); rovněž slouží pro posílení časové dotace kteréhokoliv vyučovacího předmětu nad rámec časové dotace předmětu uvedené učebním plánem. O jejich rozdělení rozhoduje ředitel gymnázia tak, aby vyčerpal všechny disponibilní hodiny, neboť celková týdenní časová dotace ročníku je závazná (povinná).    Fyzikální způsob myšlení - vychází z přísně logického myšlení nezbytného pro tuto exaktní vědu. Poskytuje možnost získávat poznatky o přírodních jevech, a to i poznatky o takových vlastnostech a vztazích objektů, které jsou bezprostřednímu smyslovému poznávání nedostupné. Povyšuje poznávací možnosti člověka na kvalitativně novou úroveň, proniká do skrytých zákonitostí a podstatných souvislostí přírody. Poznatky fyzik analyzuje a interpretuje s cílem dospět k co nejširšímu poznání skutečností a jejich souvislostí.    Hygienické a organizační podmínky   - vhodná struktura pracovního a odpočinkového režimu žáků a učitelů s dostatkem relaxace a aktivního pohybu, potřeba měnit při vyučování pracovní polohy, vhodnost výšky sedacího a pracovního nábytku s možností jeho úpravy.; vhodný režim vyučování ve shodě s věkem žáků; vhodný stravovací a pitný režim (podle věkových a individuálních potřeb žáků); zdravé prostředí učeben a ostatních prostorů školy (odpovídající světlo, teplo, nehlučnost, čistota, větrání, hygienické vybavení atd. podle platných norem); dodržování zákazu kouření, pití alkoholu a požívání jiných škodlivin ve škole a okolí; ochrana žáků před úrazy, násilím, šikanou a jinými patologickými jevy; výrazné označení všech nebezpečných předmětů a částí využívaných prostor; pravidelná kontrola zařízení z hlediska jejich bezpečnosti; dostupnost prostředků první pomoci a kontaktů na lékaře či jiné speciální služby.  
Kmenové učivo   - vyjadřuje obsahové jádro vzdělávání, jeho podstatné prvky, které jsou předmětem vzdělávání všech žáků gymnázia.  Zahrnuje klíčové, věcně i formativně nosné okruhy poznatků a s nimi spojené činnosti a aplikace na praxi. Je pojato jako závazná součást učebních dokumentů všech škol téhož 
typu.  
Kompetence (klíčové)  - zvláštní kategorie výchovně vzdělávacích cílů. Vyjadřují dispozici 
absolventa k jednání. Jsou založeny na aktivitách, nikoli pouze vědomostech. Zahrnují schopnosti, dovednosti, 
postoje, hodnoty, názory a další charakteristiky osobnosti člověka, které mu umožňují jednat adekvátně 
a efektivně v životních situacích. 
Kritické myšlení  -    je porozumění informací, uchopení myšlenky a její důsledné porozumění, porovnání myšlenky s jinými názory a s tím, co už o problému víme, zaujetí stanoviska a zodpovědnost za ně.  Znamená promýšlení informací, které se k nám dostávají různými cestami, do hloubky. Vyžaduje, abychom brali v úvahu zdroje a cesty informací, zvažovali argumenty, hledali možná pro i proti, vazby a souvislosti. Znamená to nesahat po prvoplánových řešeních, zachovávat si jistý odstup a skepticismus, neustále hledat jiná možná vysvětlení a řešení. Kriticky myslet znamená také vědět, že nikdy nejsme s promýšlením nějakého problému nebo tématu u konce, že se můžeme znovu a znovu vracet a z jiných perspektiv nahlížet promýšlenou věc. Důležité je také vědomí, že naše vlastní porozumění věci je dáno našimi zkušenostmi i prostředím, v němž se utvářelo naše myšlení, a že myšlení ostatních lidí, jejichž zkušenosti jsou odlišné, je jiné - a pro nás je tedy zdrojem dalšího poučení, nikoli předmětem apriorního odmítání. Strategie rozvíjející kritické myšlení žáků kombinují přístupy individuální s kooperativními. Kritické myšlení se musí rozvíjet ve společenství - kontaktem a neustálou vzájemnou výměnou myšlenek a názorů mezi různými lidmi. Pro výuku to znamená, že učitel musí ovládat dostatečné množství vhodných kooperativních strategií a podle potřeby musí být schopen vytvořit si 
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vlastní. Děti musejí mít ve škole dost příležitostí k vzájemným pracovním kontaktům, musejí se obracet v diskusích k sobě navzájem, vysvětlovat svá stanoviska spolužákům (nejen učiteli), musejí mít šanci k poradám 
a společnému hledání otázek a odpovědí.  
Kurikulum   -  průběh studia vyučované látky. Všeobecně akceptovaná definice tohoto pojmu neexistuje. Pracovní definice se liší podle pojetí jednotlivých autorů a můžeme je rozdělit do dvou skupin. První z nich přistupuje ke kurikulu jako k zamýšleným učebním výsledkům nebo jako k prostředku potřebnému k dosažení těchto cílů (dimenze prostředků a účelů). Druhý nahlíží na kurikulum z hlediska vědomostních kategorií a používaných metod či z hlediska významu kurikula pro studenta. (existenciálně – personální dimenze).  Základ pojmu kurikulum tvoří obsahy vzdělávání. Ty jsou na základních a středních školách vymezeny studijními plány a učebními osnovami. Obsah výuky přitom zpravidla nechávají zpracovat a kontrolují státní orgány. Významný je také vliv obecných mechanismů sociální kontroly (učitelé, žáci, 
veřejnost). 
 Materiální podmínky  - kmenové (univerzální) učebny vybavené funkčním a estetickým nábytkem a multimediálním zařízením – jako základní prostory pro jednotlivé třídy a pro předem nespecializované činnosti; speciální učebny – umožňující užití variantních forem a metod – pro vyučování jazykům, informatice a výpočetní technice, přírodovědným a esteticko-výchovným předmětům, vybavené funkčním speciálním nábytkem, přístroji, nástroji, didaktickým materiálem a pomůckami; zařízení pro tělovýchovné aktivity disponující bezpečným povrchem, nářadím a náčiním;  laboratoře a dílny umožňující praktické vyučování v kapacitě adekvátní požadavkům vzdělávacího programu i normám bezpečnosti práce při respektování nároků na prostorové uspořádání a dělení tříd na učební skupiny;  prostory pro uložení pomůcek a přípravnou práci učitele (kabinety) vybavené odpovídajícím nábytkem a pomůckami pro vyučování v jednotlivých vzdělávacích oblastech a vhodným zařízením pro přípravu učitele a jeho relaxaci; studijní zóny pro relaxaci i samostatné sebevzdělávání žáků (ve formě knihoven a studoven vybavených výpočetní technikou); pracovní i relaxační prostory a prostory pro nenáročné pohybové aktivity – pro společné i individuální tvořivé činnosti, prostory pro setkávání žáků celé školy nebo jednotlivých ročníků či zájmových skupin;  další prostory a  jejich funkční vybavení nezbytné pro jiné vzdělávací či podpůrné aktivity – prostory pro řízení školy vybavené komunikační technikou, pro osobní hygienu žáků a vyučujících, prostory pro společné stravování, odkládání oděvů a obuvi;  učebnice,  učební pomůcky, didaktická a výpočetní technika, tělocvičné nářadí a náčiní apod., které umožňují 
efektivní vyučování a učení a stimulují aktivitu a tvořivost žáků, radost z učení a objevování. 
 Organizační  a řídící podmínky  - respektování norem školské legislativy vymezující pravidla organizace a průběhu středního všeobecného vzdělávání, které se realizuje podle školního vzdělávacího programu; účast všech učitelů na přípravě a realizaci školního vzdělávacího programu – vymezení společných výchovných a vzdělávacích strategií, vztahů, povinností a odpovědnosti při přípravě a realizaci školního vzdělávacího programu, definování priorit činností školy, stanovení dlouhodobých vzdělávacích cílů a podmínek rozvoje školy, vymezení základních obsahových elementů činnosti školy, založení a rozvíjení tradic školy, stanovení časových vztahů výuky a režimu školy atd.; funkční systém autoevaluačních  nástrojů školy, vymezení základních evaluačních kritérií realizace školního vzdělávacího programu; podpora celoživotního vzdělávání učitelů; základní pravidla života školy (pro žáky, učitele, jiné uživatele školy, veřejnost), způsoby projednávání problémů se žáky a jejich rodiči, otevřená strategie vůči rodičům žáků, prostor pro setkávání učitelů s rodiči, vytváření kvalitních společenských vztahů školy a veřejnosti; optimální  režim vyučování v harmonii s věkovými dispozicemi a potřebami žáků (diferencovaně) ve shodě s cíli, obsahem a efektivními způsoby učení, s návazností povinného a nepovinného (volitelného) vzdělávání; optimální režim života školy v souladu s věkovými zvláštnostmi a potřebami žáků a jejich bezpečností (režim studia, práce, režim relaxace, pohybový, stravovací a pitný režim, dodržování hygieny, režim zájmových aktivit atp.); funkční a permanentně aktualizovaný systém informací směrem k žákům, k učitelům, k vedení školy, k rodičům, partnerům školy a mezi jednotlivými aktéry vzdělávání navzájem; zprostředkování aktuálních a relevantních informací žákům o jejich možném uplatnění ve světě práce a vybavení žáků mj. také organizačními kompetencemi, které jim pomohou při rozhodování o jejich další profesní a vzdělávací orientaci; všestranná podpora aktivit školy (olympiády, sportovní a kulturní soutěže, mezinárodní výměnné aktivity žáků), které navazují na výuku; využití aktivit žáků ve volených žákovských orgánech a institucích při rozhodování o realizaci významných školních a mimoškolních aktivit.   Pedagogicko-psychologické  a personální podmínky      - učitelé s předepsanou odbornou aprobační a odbornou pedagogicko-psychologickou způsobilostí, vybavení nezastupitelnými kompetencemi pro výchovu a vzdělávání žáků 
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a kompetencemi k výkonu odpovědných a náročných pedagogických a řídících činností; skloubení aprobačních potřeb výuky s jinými činnostmi ve škole a soulad výchovných a vzdělávacích činností pedagogických pracovníků s cíli vzdělávání stanovenými zákonem a dalšími předpisy, plnění stanovené míry vyučovací povinnosti a dalších výchovných činností; učitelé s potřebnými profesními komunikativními a sociálními kompetencemi ve vztahu k žákům, jejich rodičům, ostatním pedagogům, odborníkům a institucím zajišťujícím pro školu speciální služby; učitelé a pedagogové se speciálními kompetencemi a funkcemi (např. výchovný poradce, školní psycholog atp.); učitelé vybavení schopností diagnostikovat učební činnosti žáků, motivovat je k další činnosti, průběžně se vzdělávat a modifikovat pružně svou činnost na základě permanentní sebereflexe a evaluace výchovy a vzdělávání;  naplňování práva a zároveň povinnosti pedagogických pracovníků po dobu své profesní činnosti průběžně, cílevědomě a účelně se vzdělávat a využívat při tom zejména nabídky institucí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků;  pedagogický sbor v optimálním složení – odborném i věkovém – schopný týmové práce, komunikace a kooperace; řídící pracovníci s výraznými manažerskými, pedagogicko-psychologickými a organizačními schopnostmi, kteří jsou s to vytvářet motivující a zároveň náročné profesionální klima, dokáží usilovat o permanentní profesní růst svůj i pedagogického sboru, jsou vybaveni koncepčním myšlením a prosazují inovativní styl práce, jsou schopni poradit, ale i zaštítit učitele vůči negativním vnějším vlivům.   Profilace školy   - vyjádření vzdělávacích záměrů školy souhrnně prezentovaných ve školním vzdělávacím programu.  Projektování výuky  - je dlouhodobý proces, který předchází realizaci výuky. Na začátku projektování, obvykle před začátkem školního roku, se učitel seznamuje s kurikulárními dokumenty (standardy vzdělávání, vzdělávacími programy,  učebními osnovami atd.), které vymezují cíle obecného osobnostního rozvoje žáků a cílové oblasti rozvoje poznatků a dovedností v jednotlivých předmětech. Ty jsou prezentovány ve formě kmenového učiva, tedy takového učiva, které si má osvojit každý absolvent daného typu školy. Na základě těchto  kurikulárních dokumentů, které vydává MŠMT ČR, jsou ve školních předmětových komisích vytvářeny tématické plány učiva. Ty konkretizují postup při vyučování jednotlivých témat daného předmětu v průběhu školního roku a jejich časovou dotaci. Předmětová komise rovněž navrhuje, se kterými učebnicemi se bude na dané škole v tom kterém předmětu pracovat.  Tento společný postup zaručuje návaznost učiva mezi jednotlivými ročníky. Je domluvena i závaznost nebo míra flexibility práce s takto vytvořeným tématickým plánem učiva.        Psychosociální podmínky  - záměrné ovlivňování příznivého sociálního klimatu a pohody při „zdravém“ učení, otevřenost a partnerství v komunikaci, úcta, snášenlivost, uznání, empatie, kooperace a pomoc druhému, pěstování sounáležitosti se třídou a školou; optimální korelace mezi vzdělávacími potřebami žáků a pedagogickým úsilím učitelů, všestranný prospěch žáka je hlavním faktorem v přípravě a realizaci činností ve škole; akcent na věkovou a individuální přiměřenost a motivující evaluace výkonů žáka i skupiny – respekt k individuálním možnostem žáků, funkční zpětná vazba a zpevnění, tolerantnost k chybám a omylům, respekt k potřebám jedince a jeho intimním problémům; aktivní spoluúčast žáků na vzdělávání a životě školy, která staví na modelu demokratického společenství – budování komunity na principech svobody, ale zároveň i odpovědnosti, stability společných pravidel, spravedlnosti a kooperaci; bezpečnost a ochrana zdraví žáků, učitelů a nepedagogických pracovníků školy při činnostech, které souvisejí se vzděláváním, popřípadě při jiných činnostech, respektování norem prevence; zkvalitňování pracovního prostředí žáků a učitelů podle požadavků hygienických předpisů, označení nebezpečných předmětů a částí využívaných objektů v souladu s příslušnými normami, udržování objektů vyhrazených pro výchovu a vzdělávání v nezávadném stavu, pravidelná technická údržba; důsledné, podrobné, účinné a prokazatelné instruování žáků o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při vyučování a výchovných aktivitách, seznámení se se školním řádem, zásadami bezpečného chování a ustanoveními bezpečnostních předpisů a pravidel, školských i obecných, pokud se týkají vzdělávacích a výchovných činností; účinná ochrana žáků před násilím, šikanou, konzumací drog a před jinými společensky negativními jevy.  Rámcové učební dokumenty - jsou rámcové učební plány a rámcově pojaté učební osnovy.  Rámcový učební plán  - stanovuje vzdělávací oblasti, které musí být v daném ročníku zařazeny jako povinné a vzdělávací oblasti, o jejichž zařazení rozhoduje tzv. školní vzdělávací program (ŠVP). Dále určuje u některých vzdělávacích oblastí minimální počet hodin, který musí být dané vzdělávací oblasti věnován a u 
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některých ponechává zařazení i hodinovou dotaci na ŠVP. Rovněž jsou stanovena období, v jejichž průběhu je nutné vzdělávání v dané oblasti či oboru realizovat. Předměty nejsou řazeny a vykazovány jednotlivě, ale jsou sceleny do jednotlivých vědomostních oblastí: „Jazyk a jazyková komunikace“, „Matematika a její aplikace“, „Informační a komunikační technologie“,  „Člověk a jeho svět“, „Člověk a společnost“, „Člověk a příroda“, „Umění a kultura“, „Člověk a zdraví“, „Člověk a svět práce“. Na základě tohoto členění vytvářejí školy svoje samostatné tzv. školní vzdělávací programy, ve kterých mohou učitelé dle svého uvážení  zařazovat témata a formy výuky. Mohou i posouvat roční hodinové dotace jednotlivých předmětů.      Standard vzdělávání  - stanovuje vždy cílové a obsahové prvky vzdělávání, jejichž zařazení do učebních plánů a učebních osnov je podmínkou, aby škola mohla být považována např. za gymnázium a jako gymnázium zařazena do sítě škol. Tato obecná zásada znamená, že každý vzdělávací program, jehož záměrem je poskytovat žákům gymnaziální vzdělávání, musí ve svých učebních plánech a osnovách průkazně zahrnovat cíle i kmenové učivo ve standardu stanovené.   Školní vzdělávací  program   - kurikulární dokument školní úrovně, který prezentuje podobu vzdělávání na konkrétní škole a její profilaci. Je zpracován na základě příslušného rámcového vzdělávacího programu, jehož požadavky se řídí, a uskutečňuje se podle něj vzdělávání na konkrétní škole. Je povinnou součástí dokumentace školy a musí být přístupný veřejnosti. Vydává ho ředitel školy. Na jeho základě mohou učitelé dle svého uvážení akcentovat témata a formy výuky. Mohou i posouvat roční hodinové dotace jednotlivých předmětů.   Tématický plán   - každý učitel si vypracovává vlastní posloupnost v řazení tématických okruhů nebo celků a na základě zvoleného didaktického přístupu k obsahu učiva a vlastních pedagogických záměrů upraví i časové rozvržení výuky daného předmětu během školního roku.      Tvořivost   -  neboli kreativita bývá některými psychology stavěna jako protiklad inteligence. Podle myšlenky, že je-li podstatou inteligence schopnost přizpůsobit se okolí, je podstatou tvořivosti schopnost přizpůsobit okolí sobě.  Učební osnovy    - základní pedagogická norma práce škol, stanovující výchovně vzdělávací cíle vyučovacích předmětů spolu s obsahem a rozsahem příslušného učiva. Naznačují základní metody, organizační formy a postupy při probírání jednotlivých tematických celků učiva. Dříve měly povahu normativní (učivo bylo rozděleno přesně do ročníků, každý jev či pojem, který obsahovaly osnovy, byl pro učitele závazný, stanovena byla hloubka, rozsah probíraného učiva). V současnosti umožňují učiteli jistou míru modifikace obsahu (učivo je rozděleno pouze do tematických celků, nikoliv do ročníků, je pouze na učiteli, do jaké hloubky probere pojmy a jevy v osnovách stanovené, stejně tak je na jeho uvážení, zda vůbec zařadí do výuky a v jaké míře učivo označené osnovami jako doporučené a rozšiřující) a svobodu ve volbě metody výuky.    Učební plán   - je výchovně vzdělávací dokument, který určuje předměty, jimž se ve škole vyučuje, jejich zařazování do výuky podle jednotlivých ročníků, týdenní počet hodin všech vyučovacích předmětů pro jednotlivé ročníky , pro různá zaměření gymnázia, počty disponibilních hodin apod.   Výukový projekt  - významná alternativa k tradičnímu pojetí výuky. Jeho podstatou je předložení určitého úkolu, který má komplexnější charakter a který žáci musí řešit. Principy výukových projektů vycházejí ze zásad pedagogického progresivismu formulovaných v USA koncem 19. století (John Dewey). Výsledkem projektu je zpravidla určitý výtvor – produkt, který žáci postupně vytvářejí. Zadání úkolu, který směřuje k řešení projektu, vzbuzuje zájem o získávání poznatků a dovedností. Motivace vyplývá z potřeby vyřešit úkoly, učení je v této situaci velmi intenzivní.    Vzdělávací oblast  - šířeji koncipovaný celek, který zahrnuje část vzdělávacího obsahu gymnaziálního vzdělávání a je tvořen jedním nebo více vzdělávacími obory , které jsou si obsahově blízké.  Vzdělávací obor   -   samostatná a ucelená část vzdělávací oblasti, která je základem pro vznik vyučovacích předmětů na úrovni konkrétní školy.  Vzdělávací program  (rámcový)    - kurikulární dokument státní úrovně, který normativně stanoví obecný rámec pro jednotlivé etapy vzdělávání a je závazný pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Je vydáván MŠMT ČR. 
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Žák se speciálními vzdělávacími potřebami – žák se specifickými poruchami učení a chování, žák z odlišného sociálního a kulturního prostředí, žák se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, více vadami, vadami řeči, vývojovými poruchami učení, autismem) a žák se zdravotním znevýhodněním (např. dlouhodobě nemocný apod.).        Slovníček fyzikálních pojmů 
  Elementarizované učební postupy    - mají převážně informativní charakter, zdůrazňují věcné, logické i historické souvislosti. Formulují zjednodušený, méně úplný a méně přesný výklad. Vždy však musí jít o výklad správný. Výklad předkládá studentům velmi omezený soubor navzájem souvisejících témat a na nich poskytuje nejzákladnější informace o dané problematice. Při výkladu fyziky mikrosvěta ukazuje omezenou platnost klasických fyzikálních představ.  Základním prostředkem je odkaz na experimenty a jejich kvalitativní diskuse. Musí vystačit s minimálním matematickým aparátem nebo úplně bez něj. Jde o první přiblížení dané problematiky. Využívá se jich při výkladu na základních a středních školách, při popularizaci vědy.   Fyzika makrosvěta  - část fyziky zabývající se makroskopickými objekty, tj. objekty přímo pozorovatelnými okem, optickým mikroskopem či dalekohledem. Nepřihlíží k mikrostruktuře látek. Je to prakticky veškerá klasická fyzika s výjimkou molekulární fyziky.   Fyzika mikrosvěta  - oblast fyziky zabývající se mikroskopickými objekty (zejména molekulami, atomy, ionty, atomovými jádry, elementárnímí částicemi). Teoretický základ fyziky mikrosvěta tvoří kvantová fyzika.  Fyzika mikrosvěta se dělí především na molekulovou fyziku, atomovou fyziku, jadernou fyziku, fyziku vysokých energií; má přesah do mnoha jiných oblastí fyziky (fyzika kondenzovaných látek, fyzikální elektronika, …) a přírodovědy obecně.  
Kvantová mechanika  - dříve maticová a vlnová mechanika – fyzikální teorie studující zákonitosti 
chování elementárních částic a jejich soustav. Jejímu vzniku 1925-26 předcházelo objevení řady jevů, které 
nebylo možno vysvětlit v rámci klasické fyziky (záření absolutně černého tělesa, fotoelektrický jev, diskrétnost 
stavů atomů a molekul). Základy kvantové mechaniky formulovali W. K. Heisenberg, E. Schrödinger a P. A. M. 
Dirac a další. Kvantová mechanika objasňuje, proč některé fyzikální veličiny se mění spojitě a jiné diskrétně, 
proč některé veličiny nejsou současně měřitelné a podobně. Používá složitý matematický aparát, především teorii 
operátorů, funkcionální analýzu a teorii grup. Stav systému popisuje pomocí vlnové funkce (vektoru stavu), jejíž 
kvadrát absolutní hodnoty souvisí s pravděpodobností výskytu mikroobjektu v daném místě a čase (hustota 
pravděpodobnosti). Každé fyzikální veličině přiřazuje kvantová mechanika operátor působící v prostoru 
vlnových funkcí; množina charakteristických čísel (spektrum) tohoto operátoru udává veškeré možné hodnoty 
příslušné veličiny. Současně měřitelné jsou pouze takové veličiny, jejichž operátory jsou komutativní. Časový 
vývoj stavu mikrosystému je určen Schrödingerovou rovnicí. V současné době je nejúplnějším obrazem 
mikrosvěta. 
 Kvantová teorie   - ucelený systém teoretických disciplín, které popisují vlastnosti a chování mikročástic, fyzikálních polí a jejich vzájemnou interakci. Charakteristické rysy: diskrétní struktura fyzikálních veličin, statistické předpovědi pozorovatelných jevů, korpuskulárně vlnový dualismus, kritická revize klasických pojmů a zákonů. Nezbytnou součástí je teorie měření – popis vztahu mezi mikroskopickými charakteristikami systému a měřitelnými veličinami. Do kvantové teorie patří zejména kvantová mechanika, kvantová teorie polí a elementárních částic , kvantová elektrodynamika, kvantová statistika a řada aplikovaných oborů, např. kvantová elektronika, kvantová chemie. 
 Myšlenkový experiment  - jeden z druhů experimentu užívaných ve vědě v oblasti základního výzkumu. Vztahuje se na oblast teoretických poznatků a spočívá v systému teoretických předpokladů a procedur, 
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které používají idealizované objekty. Myšlenkový  experiment třeba chápat jako tvoření modelů reálných experimentálních situací; jeho smyslem je přispívat k osvětlení vzájemných vztahů mezi základními principy zkoumané teorie. Tím se odlišuje od modelového experimentu, užívaného v aplikovaných vědách, který se zakládá na materiálních modelech, jež reprodukují podstatné rysy zkoumaných přírodních objektů nebo technických zařízení. Myšlenkový experiment souvisí úzce s problematikou abstraktního a konkrétního, idealizace, verifikace a dalšími gnozeologickými kategoriemi a postupy. Užívá se v řadě teoretických oborů, např. ve fyzice v kvantové teorii, kde zobecňuje výsledky mnoha reálných experimentů. Postihuje pouze nejzákladnější rysy daného fyzikálního jevu a usnadňuje jeho teoretickou interpretaci. Klasické příklady jsou úvahy o průchodu elektronu dvěma otvory ve stínítku nebo měření polohy mikročástice mikroskopem, dokládající správnost relací neurčitosti. Mezi autory nejlepších konstrukcí a analýz myšlenkových pokusů patřili Heisenberg, Bohr, Einstein.  Stará kvantová teorie  - specifická syntéza klasických a kvantových koncepcí (- využití klasické mechaniky k nalezení možných pohybů soustavy, - použití určitých kvantových podmínek pro výběr dovolených hladin, - vyšetření zářivých procesů jako přechodů mezi dovolenými hladinami, pro něž platí Bohrova frekvenční podmínka), která vedla k formulaci dvou obecných principů –adiabatického a korespondence.  První práce věnované rozporům mezi výsledky některých experimentů a klasickou teorií byly založeny na symbióze klasického obrazu světa a kvantování vybraných fyzikálních veličin – zpravidla energie, ale také momentu hybnosti a dalších. Mezi nejvýznamnější výsledky těchto prací můžeme zařadit: - Planckovu kvantovou hypotézu a teorii záření dokonale černého tělesa - Einsteinovu fotonovou hypotézu - Einsteinovu teorii fotoelektrického jevu - Einsteinovu a Debyeovu teorii měrných tepel pevných látek - Bohrův model atomu vodíku - Sommerfeldovu kvantovou teorii a Sommerfeldův model atomu vodíku. Souhrnně označujeme tuto epochu rozvoje kvantové teorie, která trvala prakticky až do konce dvacátých let 20. století a nějakou dobu dokonce koexistovala s moderní kvantovou mechanikou, jako starou kvantovou teorii. Přes zřejmé nedostatky a mnohá omezení byly výše uvedené myšlenkové konstrukce schopny kvalitativně i kvantitativně velmi uspokojivě vysvětlit širokou škálu jevů mikrosvěta, které se  rámci klasické fyziky zcela vymykaly. Einsteinova fotonová hypotéza byla navíc bezprostřední inspirací pro francouzského fyzika L. de Broglieho při formulaci jeho hypotézy o vlnových vlastnostech částic. Ta pak prostřednictvím prací E. Schrödingera nalezla svého naplnění v moderní kvantové mechanice.    
Výz 


