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2. STRUČNÁ ANALÝZA STAVU KVANTOVÉ FYZIKY 
 

2.1. Všeobecně 
 
          Za den zrodu kvantové fyziky je považován 14. prosinec 1900, kdy Max Planck 
přednesl zprávu „O teorii zákona distribuce energie normálního spektra“ na zasedání 
Německé fyzikální společnosti [31], [102]. Aby získal matematický model zákona záření 
černého tělesa, zavedl „univerzální konstantu“ h, která vyjadřovala skutečnost, že záření není 
vysíláno spojitě, jak vyžadovalo pojetí vlnové povahy elektromagnetického záření, ale 
v dávkách (kvantech) takovým způsobem, že energie každé dávky (kvanta) je určena 
elementární závislostí νh . 
 

Nekompatibilita představ o spojitém vlnovém procesu elektromagnetického záření 
s fakty o záření v dávkách je silným důvodem k oznámení krize klasické fyziky. Od této doby 
se předpokládá, že pojmy klasické fyziky jsou omezeny na makrosvět. V mikrosvětě panují 
jiné, jemnější zákony: kvantové zákony, které jsou v rozporu se zákony klasické fyziky 
makrosvěta. Tento nový směr byl nazván kvantovou fyzikou [31], [102]. 
 
          Později Ervin Schroedinger vymyslel rovnici, která předpovídala hustotu 
pravděpodobnosti výskytu elektronu v dané oblasti, ale neumožňovala odhalit strukturu 
elektronu a mechanismus interakce s atomovým jádrem. To umožňovalo  vypočítat spektra 
atomů vodíkového typu, tato rovnice však nebyla k ničemu při výpočtech spekter atomů 
s více elektrony. Přesto se tvrdilo, že tato rovnice pro popis mikrosvěta hraje stejnou roli jako 
rovnice druhého Newtonova pohybového zákona při popisu makrosvěta [133]. 

 
           Slavné rovnice elektromagnetického pole, navržené Jamesem Clerkem Maxwellem 
v roce 1865, neumožňovaly odhalit strukturu elektromagnetického záření, zejména strukturu 
fotonu [16], [123]. Další vývoj tímto směrem vyústil ve vytvoření různých zbytečných teorií 
pole, které vedly k teoriím strun [47], [80], [88]. 

 
Teorie pole vypracovaná L.D. Landauem je považována za korunu tvořivosti v této 

oblasti; učebnice teorie pole, napsaná  L.D. Landauem a E.M. Lifshitzem, je považována za 
ideál postrádající rozpory. 

 
Ale skupina vědců, vedená V.A. Kuliginem přesvědčivě dokázala, že Lorenzova 

kalibrace a Coulombova kalibrace Maxwellových rovnic nejsou ekvivalentní. Tito vědci 
analyzovali učebnici „Teorie pole“ od  L.D. Landaua a E.M. Lifshitze a zjistili, že [237]: 

 
 „1. Především bychom si měli všimnout faktu, že energie pole skalárního potenciálu 

se ukázala být zápornou. V důsledku toho by elektromagnetická hmota náboje měla být 
záporná, ale to je v rozporu s existujícími představami o kvazi-statické elektrodynamice. 
Záporná energie má za následek změnu formulace Coulombova zákona. Je snadné ukázat, že 
v případě záporné energie pole skalárního potenciálu by se shodné náboje měly přitahovat a 
rozdílné by se měly odpuzovat. A to je nesmysl. Tomuto problému bychom se měli nějak 
„vyhnout“. A to se děje v analyzované učebnici. 

 
2. Důvody pro následující tvrzení jsou jasné: „Potenciály elektromagnetického pole 

nemají žádný fyzikální smysl, protože mají konstantní hodnotu“, „pouze pole E a H mají ve 
fyzice smysl; potenciály žádný fyzikální smysl nemají, protože jsou nepozorovatelné.“ Tyto 
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výroky odrážejí tendenci zakrývat (dát stranou) obtíže, s nimiž se moderní elektrodynamika 
potýká, a skryté přání potlačit touhu důkladně tento problém prozkoumat. 

 
Nechceme kárat vědce, kteří se pokusili čitelně a logicky předkládat své názory. Mýlit 

se je lidské. Káráme ty osoby, které absolutizovaly tyto ne příliš správné představy, 
dogmaticky je brání, používají jmen těchto vědců jako štítu a chrání je před kritikou, 
ignorujíce pravdu.“ 

 
          Sto let uplynulo a stalo se nezbytným odhadnout úspěšnost takového vývoje kvantové 
fyziky. Jak vyplynulo z analýzy procesu elektromagnetického záření, dal by se očekávat objev 
struktury tohoto záření a elektromagnetické struktury elementárního kvanta energie. Ale to se 
nestalo [139], [142]. Četné další problémy mikrosvěta zůstaly nevyřešeny. 
 

Povaha elektromagnetického záření nebyla odhalena, stejně jako elektromagnetické 
struktury fotonu a elektronu, struktury jader, atomů, iontů a molekul [137], [140]. Ale hlavní 
věcí je, že zůstal nejasný mechanismus slučování atomů do molekul. Elektrony obíhající 
kolem atomových jader nemohou plnit funkci spojování atomů do molekul. Procesy 
vyzařování a pohlcování fotonů elektrony během jejich orbitálních přechodů zůstaly zcela 
nejasné. Teoretikové nedokázali navrhnout přijatelnou metodu teoretického výpočtu spekter 
atomů s více elektrony. Chemici nedokáží spočítat vazební energie valenčních elektronů 
s jádry atomů na příslušných energetických hladinách [2]. 

 
Neblahý stav moderní teoretické fyziky se stal zjevným, když bylo nutné vysvětlit 

příčiny objevení se přebytku energie při různých metodách úprav vody. Experimentátoři 
ukázali, že při některých způsobech konvenční elektrolýzy těžké vody a plazmové elektrolýzy 
lehké vody, stejně jako při její kavitaci je více energie uvolněno než je při tomto procesu 
spotřebováno. To dalo podnět k otázce týkající se správnosti jednoho z nejzákladnějších 
zákonů fyziky – zákona zachování energie [51], [59], [67]. Tato situace se vytvořila, když 
bylo nutné najít vysvětlení pro nová experimentální data, ale ani teoretická fyzika, ani 
teoretická chemie vysvětlení najít nedokázaly. 

 
 

2.2. Hlavní příčiny krize a první kroky na cestě z ní  
 
           Již jsme citovali některé vědce v souvislosti s pevností základů, na nichž je založena 
teoretická fyzika. Ale to jsou pouhé výroky. Není snadné najít příčiny této nestability; zdá se, 
že pro vyřešení tohoto problému je nutné mít hluboké znalosti nejen fyziky, ale také 
matematiky. Ukážeme, že tomu tak není.  Především je nutné znát metody systémové analýzy 
složitých problémů a mít dobré znalosti fyziky, matematiky a dalších věd. 

 
        Systémová analýza složitých problémů je založena na několika základních principech. 
Zaprvé a především se nedoporučuje začínat analýzu problému, když není nalezen jeho 
počátek. To znamená, že je nemožné začít kontrolovat správnost zvolené cesty od její 
poloviny nebo jejího konce. Je nutné najít začátek této cesty, sledovat ji a pozorně studovat 
vše, co sloužilo jako podklad pro volbu této cesty. Pokud nejsou pochybnosti o pevnosti 
těchto základů, je možné pokračovat a brát přitom v úvahu vše, s čím se lze na této cestě 
setkat, zkontrolovat správnost struktur, pokusit se najít možné chyby a odhadnout výsledky, 
k nimž jiní došli. 
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          Druhý princip říká, že chování každého složitého systému ovlivňují tisíce faktorů. 
Pouze některé z nich ovlivňují toto chování významně. Pokud tyto faktory nejsou rozpoznány, 
není možné najít příčiny existující situace ve stavu a chování systému a určit cestu jeho 
dalšího vývoje. 
 

Fundamentální vědy slouží jako klasický příklad složitého systému. Vývoj tohoto 
systému určují tisíce faktorů, ale ne všechny jsou hlavní. Abychom nalezli hlavní faktory, 
věnujme pozornost faktu, jak získáváme informace z prostředí. Čtete tuto knihu a vidíte jasně 
písmena. Co přenáší obrazy písmen a jejich nejjemnější detaily k vašim očím? Tuto informaci 
k vašim očím přenášejí fotony. Ty přenášejí také informace z vysílacích antén rozhlasu a 
televize  k vašim rozhlasovým a televizním přijímačům. Fotony, pohybující se konstantní 
rychlostí 3000.000 km/s, pracují bez odpočinku a přenášejí nejen informace, ale také teplo; 
regulují všechny procesy života a vytvářejí nezbytnou rovnováhu v přírodě. 

 
Věda ví, že fotony jsou elektromagnetické záření. Jaká je struktura tohoto záření? 

Odpověď na tuto otázku byla nalezena nedávno a my budeme sledovat cestu, na níž byla 
nalezena. Nyní nás však nezajímá struktura fotonu, ale jeho vlastnosti jako přenosového 
média. Hlavní vlastností fotonu je přímočaré šíření v prostoru. Pomocí fotonů astrofyzikové 
získávají informace z hvězd, které jsou ve vzdálenosti téměř 1,0.1012 světelných let. Je to díky 
jednoduché a důležité vlastnosti fotonů – přímočarému šíření v prostoru.   

 
Není těžké si představit, co by se stalo, kdyby se světlo šířilo prostorem po křivkách, 

jak tvrdí příznivci Einsteinovy teorie relativity. Především je třeba odpovědět na otázku, jaký 
je poloměr křivosti kterékoli z těchto křivek. Ukazuje se, že je možné nakreslit mnoho křivek 
mezi vzdálenou hvězdu a Matičku Zemi, a my nevíme, po které z nich k nám světlo přichází, 
pokud přijmeme tento předpoklad, pramenící z předpokladu, že rovnoběžné přímky se 
protínají v nekonečnu. 

 
         Pouze přímočarý pohyb světla dává v tomto případě jednoznačnou odpověď. Člověku se 
může v hlavě zrodit myšlenka, že když se foton pohybuje blízko velmi hmotného tělesa 
(například hvězdy), přítažlivá síla tohoto tělesa může dráhu fotonu vychýlit. Mluvíme-li tedy 
o přímočarém pohybu fotonu, předpokládáme, že jej neovlivňuje žádná vnější síla. 
 
           Dalším krokem je formulace axiomů pro popis prostoru, v němž se foton pohybuje. Je 
jasné, že přímočarost pohybu fotonu by měla být zařazena alespoň k jednomu axiomu 
geometrie, pomocí něhož popisujeme prostor a pohyb těles v něm. Potom bude tato vlastnost 
automaticky obsažena ve všech vzorcích této geometrie a budeme mít možnost zkontrolovat 
přesnost těchto vzorců pomocí samotných fotonů. 

 
         Když Euklides shrnul výsledky svých experimentů se světlem a formuloval axiomy 
týkající se rovnoběžných přímek, že je možné mezi dvěma body nakreslit pouze jednu 
přímku, nemyslel si, že mezi tyto axiomy zahrnul hlavní vlastnost fotonů: přímočarý pohyb 
v prostoru. Nemohl předpokládat, že budou vymyšleny trigonometrické funkce, stejně jako 
mnoho teorémů jeho, euklidovské geometrie, které automaticky zavedly hlavní vlastnost 
fotonu – přímočarý pohyb v prostoru – do všech vzorců jeho geometrie díky těmto axiomům. 
Nemohl předvídat, že spojení mezi jeho axiomem o rovnoběžných přímkách a těmito vzorci 
poskytne příležitost prověřit jejich vztah ke skutečnosti.  
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          Axiomy euklidovské geometrie se tedy ukázaly být základem všech exaktních věd. 
Proto máme všechny důvody věřit, že se staly prvním rámcem zevšeobecnění v exaktních 
vědách. 
 
         Lidstvu trvalo téměř dva tisíce let, než shromáždilo výsledky experimentů a pozorování 
pro druhé základní zobecnění. To provedl Isaac Newton v 17. století. Formuloval zákony 
mechanického pohybu a interakcí těles. Vše, co lidstvo vytvořilo pro cestování po souši, po 
vodě, vzduchem a v kosmu je výsledkem aplikací Newtonových zákonů.  

 
Vědci té doby, povzbuzeni Newtonovým úspěchem, se snažili najít matematické 

metody aplikace jeho zákonů. Prudký rozvoj matematiky v té době dal lidstvu exaktní metody 
matematické analýzy: diferenciální a integrální počet. 
 

Úspěchy matematiků byly tak věrohodné, že se pokusili prověřit sílu euklidovských 
axiomů. Axiom o rovnoběžných přímkách utrpěl ze všeho nejvíc. Vědci se pokusili s tímto 
axiomem polemizovat. Ruský matematik Lobačevskij byl první, kdo to udělal. Učinil 
předpoklad, že rovnoběžné přímky se protínají v nekonečnu. Vzal tento předpoklad jako 
axiom a formuloval cyklus neodporujících si teorémů, které posloužily jako základ jeho 
geometrie. Je známo, že téměř ve stejné době stejnou myšlenku vyjádřil v rukopise velký 
matematik Gauss, ale ten váhal jej zveřejnit. Objevily se geometrie Reimanna, Minkovského a 
další neeuklidovské geometrie. Nyní jejich počet překračuje číslo deset. 

 
Z čistě matematického pohledu je možné předpokládat, že se rovnoběžné přímky 

protnou v nekonečnu a formulovat cyklus neodporujících si teorémů na základě tohoto 
předpokladu a na tomto základě vytvořit novou geometrii. Na to mají matematici právo a my 
jim ho nemůžeme upřít, protože abstraktní tvrzení jsou základem jejich tvořivého myšlení, a 
nikdo z nich nepřemýšlí, jak tato abstrakce bude použita pro poznávání světa kolem nás. 

 
Aktivita fyziků je něco jiného. Jejich hlavním úkolem je vysvětlovat realitu. Když 

použili nějakou geometrii pro toto vysvětlení pomocí dosazení takových fundamentálních 
fyzikálních parametrů jako čas t a rychlost C fotonů do svých matematických modelů, měli 
přemýšlet o důsledcích, možná o fyzikálním oprávnění pro tu či onu analytickou proceduru. 

 
Vlastně nyní víme, že hlavní vlastnost fotonů – pohybovat se přímočaře v prostoru – je 

založena výhradně na axiomech euklidovské geometrie. Víme, že díky trigonometrickým 
funkcím a teorémům euklidovské geometrie je tato vlastnost přítomna ve všech 
matematických vzorcích (modelech) této geometrie. Když budeme prověřovat spojení těchto 
vzorců s realitou pomocí experimentu, přímočaře se pohybující fotony přinesou informaci od 
reálných objektů k našim očím nebo k přístrojům. Nyní víme, že geometrie drah v prostoru, 
po nichž se fotony pohybují, je přítomna pouze v matematických modelech euklidovské 
geometrie. 

 
        Protože fotony jsou jedinými nosiči informace o prostředí, geometrie, která jim může 
sloužit, je pouze jedna. Je to euklidovská geometrie. Aby mohly sloužit ostatní geometrie 
s jinými axiomy je nutné mít jiné nosiče informací. Bizarnost jejich pohybu v prostoru, 
například pohyb po křivce, by měla být přítomna v axiomech těchto geometrií. Ale takové 
nosiče informací nebyly nalezeny. Proto máme jedinou možnost: použít geometrii, jejíž 
axiomy obsahují přímočarost pohybu fotonu v prostoru. 
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Stvořitel tedy omezil velmi jednoduše naše právo používat matematický symbol C. 
Naše neschopnost vidět tuto jednoduchost dokazuje, jak jsme vzdáleni od božského myšlení.  

 
Marně M. Kline káral Boha, že si nepřál matematikům odhalit geometrii, která byla 

použita pro stvoření vesmíru [6]. Nyní víme, že pro poznávání vesmíru Bůh stvořil pouze 
jedinou geometrii a dal nám ji prostřednictvím Euklida. Na jeho počest tuto geometrii nyní 
nazýváme euklidovskou. 
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