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Plán povídání
• Doba klasická, předkvantová: Řecko, Newton, statistická fyzika

• Raná doba kvantová: Planck a černé těleso 1900, Einstein a 
fotoelektrický efekt 1905, vlnové vlastnosti elektronů, Bohrův atom 1911

• Heisenbergova revoluce 1925: maticová mechanika

• Schrödinger, vlny pravděpodobnosti a chybnost vizualizace

• Kodaňské postuláty kvantové mechaniky: pravděpodobnost jako 
fundamentální pojem

• Revizionismus 1: pilotová vlna, de Broglie a Bohm

• Revizionismus 2: Everett a mnoho světů

• Revizionismus 3: objektivní kolaps Ghirardi-Rimini-Weber

• Důkazy původní kodaňské definice: lokalita a Bellovy nerovnosti, nízká 
tepelná kapacita látek

• Důležitost kvantové mechaniky pro technologie, tranzistor, součástky, 
kvantová chemie, kvantové počítače

• Sociologické aspekty kvantové mechaniky a pop science

• Proč a jak učit kvantovou mechaniku už na střední škole



Starověké Řecko: části matematiky

Řekové dosáhli největších výsledků v geometrii, „názorné“ části 

matematiky o spojitých objektech.

Studovali i aritmetiku, ač Arabové došli dále. Řekové si představovali, 

že všechna reálná čísla byla tvaru p/q (i frekvence v hudbě). 

Odmocnina ze dvou nebyla, což se jim zdálo „iracionální“, proto název.

Aritmetika se rozrostla do teorie čísel, množin, kombinatoriky apod., 

zatímco geometrie časem „přibrala“ algebru. Spojitá a diskrétní 

matematika byly zhruba rozděleny: předzvěst klasická versus 

kvantová fyzika.



Zénón z Eleje (-490 - -430)

Euklidovi, Pythagorovi bylo mnohé jasné. Ale Řekové byli kromě 

iracionality čísel zmatení mnohými věcmi ohledně nekonečna a rozdílu 

mezi spojitými a diskrétními strukturami.

Achiles a želva. Achiles ji nikdy nedohoní, říkal, protože potřebný čas 

je suma nekonečného počtu členů. Ale takové sumy často konvergují, 

nechápal.

Letící šíp. Vlastně se nepohybuje, protože se dráha skládá ze 

statických obrázků. Ale je jich spojitě, nespočetně mnoho, viz funkce 

x(t), a to stačí k pohybu. 

Tato aporie má zábavnou, pravdivou kvantovou sestru, kvantový 

Zénónův efekt: když něco nepřetržitě sledujeme, opravdu to nemůže 

přeskočit do jiného stavu!



Newton a Leibniz: infinitezimální
počet a první přírodní zákony

Galileo v podstatě odpozoroval, že tělesa padají po 
parabolách. Kepler viděl, že planety obíhají po elipsách 
atd.

Leibniz a hlavně Newton vymysleli derivace a integrály apod. 
A Newton je užil k formulaci prvních fyzikálních zákonů 
našeho typu. F=ma. Druhá derivace polohy podle času, tj. 
zrychlení, je rovna síle působíci na těleso, například 
gravitační síle klesající jako čtverec vzdálenosti.

Hezké zákony pro x(t) musely předpokládat, že čas t, a proto 
i poloha x, jsou spojité veličiny nabývající reálných hodnot.



Newton a 200+ let následníků

Tato fyzikální věda se posléze rozkošatěla. Coulombův 
zákon, fyzika kontinua a pole, včetně 
elektromagnetického, kde veličiny jako E(x,y,z,t) závisejí i 
na prostorových souřadnicích. Jsou třeba parciální 
diferenciální rovnice: derivace vůči t i x,y,z.

Newtonovy rovnice pro x(t) byly „zobecněny“ na Maxwellovy 
rovnice, Einsteinovy rovnice obecné relativity a další. Čas 
zůstal spojitý, prostorové dimenze

musely také, a proto i pole, která jsou

jejich funkcemi. Po 200+ let byly

Základy fyziky stejné a vlastně jasné.

Vše bylo spojité a deterministicky určené.



Příklad:Maxwellovy rovnice:
popisují elektřinu, magnetismus i 
světlo

Diferenciální rovnice o tom, jak náboje a magnety vzbuzují elektrická a 

magnetická pole a jak změny el.pole ovlivňují mag.pole a naopak. Řešením 

jsou i elmg.vlny včetně světla



Částice versus vlny.

Newton versus Huygens.

Spor analogický souboji spojitých zákonů proti 

diskrétním. Částice mají pozice x(t) a závisejí jen 

na čase, vlny potřebují pole, takže základní 

veličiny vesmíru musejí být E(x,y,z,t) tedy funkce 4 

souřadnic. První možnost je více „diskrétní“, neboť 

počet částic je konečný, ač čas je spojitý i v ní.



Částice versus vlny.

Newton versus Huygens.

Podle Isaaca Newtona (vlevo) bylo světlo tokem 

„korpuskulí“, tedy částic. Podle Christiana 

Huygense (vpravo) bylo vlněním. Newtonovi se to 

nelíbilo, ač sám objevil „své“ prstence, příklad 

vlnových vlastností světla. V 19. století vznikl 

konsenzus, že se Newton mýlil, např. Youngův 

pokus s interferencí.

Nebyl však ještě

všem dnům

konec. Viz

další slajdy.



Termodynamika a 
statistická fyzika

Boltzmann byl praotec QM, asi by ji rychle 
chápal, kdyby se neoběsil roku 1906

V první půli 19. století se rozmohly parní a podobné stroje a spolu s tím termodynamika, 

část fyziky popisující teploty a tok tepla (tepelné energie).

V druhé půli 19. století byla termodynamika vysvětlena mikroskopicky novým oborem, 

statistickou fyzikou. Absolutní teplota je prakticky „kinetická energie na atom“ a 

entropie je „míra nepořádku“, logaritmus počtu zdánlivě podobných mikrostavů 

(uspořádání atomů apod.), jak Ludwig Boltzmann má na hrobu níže.

Pravděpodobnosti se poprvé staly

klíčové pro popis fyzikálních

zákonů. Například 2. zákon

termodynamiky říká, že entropie,

míra nepořádku, s velkou 

pravděpodobností roste v čase.



Kvantová mechanika
Rehabilitace diskrétních pojmů. A dualismus mezi více 

diskrétními a více spojitými pojmy

Kvantovou teorii odstartoval Max Planck. Energie v elmg. 
záření o frekvenci „f“ musí být celým násobkem E=hf, 
energie kvanta tedy fotonu, aby mohl vysvětlit hezkou 
křivku záření černého tělesa. Energie zdánlivě nebyla 
spojitá.

Spektroskopie ukázala, že energie atomu také není spojitá. 
Atom má diskrétní energetické hladiny. Stav atomu se 
zdánlivě dá zcela popsat určením hladiny z konečného 
nebo spočítatelného (tedy diskrétního) seznamu možností.



Max Planck a černé těleso
o teplotě T, rok 1900

Nejprve Max Planck uhodl správnou funkci (interpolace mezi 2 funkcemi) pro 

intenzitu záření černého (nic neodrážejícího) tělesa jako funkce frekvence.

Potom tuto funkci s činitelem 1/(1-q), kde „q“ je exponenciála exp(-hf/kT), odvodil 

jako geometrickou řadu. Jednotlivé členy odpovídají „počtu fotonů“ N, který je 

celočíselný. Nepřímo odvodil kvantování energie E=Nhf elektromagnetického 

pole, ale sám tomu moc nevěřil.



Einstein, Compton: fotony 
vážně jsou

Einstein v „zázračném roce“ 1905 vzal světelná kvanta vážně. Vysvětlil s 

nimi fotoelektrický jev jako „mechanické vykupnutí elektronů z kovů 

přicházejícím fotonem“ o energii E=hf, která se rozdělí na energii 

nutnou k úniku a zbylou kinetickou energii vykoplého elektronu, a ta 

tedy závisí na frekvenci, nikoliv intenzitě, světla. Nobelova cena 1921.

Roku 1923 bylo vše ještě jasnější. Arthur Compton pozoroval 

Comptonův jev, tj. elastickou srážku fotonů a elektronů. Ač fotony jsou 

„kousky elektromagnetické vlny“, srážka probíhá mechanicky prakticky 

v analogii s kulečníkem – frekvence opět vyjadřuje „kinetickou“ energii 

fotonu, E=hf. Pojmenování kvant světla „foton“ zavedl později jeden 

chemik.



Diskrétní energetické 
hladiny atomu

Bohrův starý model atomu (1913) orbity elektronu modeloval jako kruhové 

trajektorie o „vybraných“ poloměrech splňujících jistou podmínku 

celočíselnosti. „Vysvětlil“ diskrétní absorpční/emisní spektrum vodíku.

Moderní kvantová mechanika ukázala správnější popis, který náhodou dával pro 

atom vodíku podobné výsledky. Orbitaly, kvantová čísla N, L, M a podobně.



Moderní kvantová 
mechanika: zrod v r. 1925

Pravým otcem moderní kvantové mechaniky je Werner Heisenberg. V 

roce 1925 přišel s její první verzí ve formě „maticové mechaniky“.

Geniálně si uvědomil, že nelze popisovat, „co se děje při emisi světla v 

reálném čase“, protože tato otázka může být fyzikálně nesmyslná. 

Místo toho předpokládal, že emise světla atomy je černá skříňka a 

intenzita různých spektrálních čar mezi 2 hladinami se dá počítat 

„rovnou“, jako druhá mocnina amplitudy, což je maticový element.

Všechny fyzikální veličiny (jako poloha a hybnost elektronu) jsou matice 

– tabulky se sloupci a řádkami odpovídajícími energetickým stavům 

atomu. Napsal rovnice pro matice, z nichž šlo vyvodit i spektrum 

vodíkového atomu a dalších systémů.



Moderní kvantová 
mechanika: zrod 
v roce 1925

Heisenbergovy spoluautory dalších raných článků byl Jordan (L) a Born.

Pascual Jordan byl hluboký matematik a také později vášnivý člen 

struktur NSDAP, což ho mimochodem stálo Nobelovu cenu.

Max Born byl (dědečkem Olivie Newtonové-Johnové a) hlavním, kdo si 

uvědomil, že nejpřesnější interpretace vlnové funkce – a všech 

komplexních čísel v maticích v kvantové mechanice – je „amplituda 

pravděpodobnosti“. To je komplexní číslo, jehož absolutní hodnota 

na druhou má význam pravděpodobnosti nebo hustoty 

pravděpodobnosti. Nobelova cena hlavně za tento objev.

Velikost vlnové funkce v daném bodě tedy není „opravdová objektivní 

vlna“, kterou lze měřit. Vyjadřuje jen „míru víry“, že se „tam“ něco 

stane.



Schrödinger a vlnová 
funkce a rovnice 1926

Díky pop science ale většina lidí věří, že otcem kvantové mechaniky 

dnešního typu je Erwin Schrödinger (foto nahoře). V roce 1926 

částečně nezávisle přišel s vlnovou rovnicí 

H psí = i hbar d/dt psí

kde H je operátor Hamiltoniánu, laplacián plus V(x,y,z) násobící psí v 

každém bodě. Jde o rovnici zdánlivě analogickou Maxwellovým 

rovnicím, jejichž význam je jasný, a proto je tak „srozumitelná“ a 

populární.

Ale ve skutečnosti je význam vlnové funkce „psí“ zcela odlišný než 

elektromagnetická pole, pravděpodobnostní. Sám Schrödinger 

význam své rovnice chápal chybně a s Heisenbergem byl často ve při.



Ekvivalence maticové a 
vlnové mechaniky

Matematickou ekvivalenci Heisenbergových a Schrödingerových rovnic 

částečně ukázal roku 1926 sám Schrödinger, ale mnohem jasněji a 

správněji Paul Dirac (obrázek).

Rozdíl mezi nimi byl v tom, že fyzikální význam veličiny „psí“ chápal 

správně jen Dirac, a ten tedy mohl pokračovat v seriózním výzkumu (a 

výuce) fyziky, např. Diracova rovnice, pozitron, antihmota, kvantová 

elektrodynamika. Schrödinger spíše přešel do role salónního 

intelektuála a proslavil se později bajkou o své kočce, kterých měl 

mnoho, vedle milenky a manželky.

Neexistuje a nemůže existovat žádný „voltmetr“, který by mohl ukázat 

hodnotu „psí(x,y,z)“ v daném bodě. „Psí“ není jako elmg. vlna, je to 

vlna pravděpodobnosti.



Kvantová mechanika: 
její univerzální postuláty

Pozorovatel získá informaci o sledovaném fyzikálním objektu pomocí pozorování.
Pozorovat lze jen „pozorovatelné“, které musejí být vyjádřeny (jakýmkoliv) 
hermitovským lineárním operátorem na Hilbertově prostoru. Sám musí vědět či 
„cítit“, co pozorování je, zda ho učinil, jak ho interpretovat, jaký mělo výsledek, a že 
byl výsledek věrohodný. Když je něco špatně, je to jeho vina.

----

Vlnová funkce je v příslušném vlastním stavu měřených veličin tedy operátorů (ve 
stavu „psí“ splňujícím např. „H psí = E psí“, kde „H“ je operátor a „E“ je číslo, tzv. 
vlastní hodnota). Komplexní vlnová funkce se vyvíjí spojitě v čase podle 
Schrödingerovy rovnice.

----

Pozorovatel může předpovědět, že další měření veličiny L bude mít jeden výsledek nebo 
jiný. Pravděpodobnosti jsou dány Bornovým pravidlem – kombinace druhých 
mocnin abs(vlnové funkce). Jeden z dostatečně pravděpodobných výsledků 
(vlastních hodnot operátoru) nastane. A lze se vrátit nahoru: vlnová funkce opět 
zkolabuje do příslušného vlastního stavu.



Kodaňská interpretace: 
nadávka pro univerzální 
postuláty QM

V 20. letech všichni experti, kteří se znali, byli občas pozváni do Kodaně, kde byl Bohr guru 

pro fyziky o generaci mladší, a shodli se na základních principech teorie. Bohr, 

Heisenberg, Pauli, Ehrenfest, Born, Slater, ale de facto i Dirac, Wigner, von Neumann a 

mnozí další „zakládající otcové QM“. Je třeba být opatrný a nesnažit se z QM udělat 

„další klasickou teorii“ – všichni fyzici to kdysi věděli a novináři to popírající byli malincí.

Na konci 20. let užil Heisenberg výrazu „kodaňský duch“. V 50. letech explicitně užil 

„kodaňská interpretace“ v jedné knize, a než vyšla, věděl, že udělal velkou chybu, 

protože lidé, kteří teorii nechápou, začnou vymýšlet desítky absolutně chybných „jiných 

interpretací“. Přesně to se stalo a dnes se topíme v jejich nevyčerpatelné žumpě.

„Kodaňská interpretace“ je ve skutečnosti jen pochybně znějící synonymum pro základní 

axiomy teorie, hlavní fyzikální podstatu QM z minulého slajdu. Bez těchto axiomů nelze 

matematické objekty teorie nijak správně spojit s pozorováními reálného světa!



Revizionismus 1: 
Bohmova mechanika

Kníže Louis de Broglie (vlevo) v roce 1924 napsal heuristicky „svou vlnu“ 

údajně spojenou s každou částicí – vlnová délka je lambda=h/p, 

nepřímo úměrná hybnosti. Ta pomohla vzniku QM roku 1925.

Principy QM z roku 1925 ale popíral, jako pár dalších.

V roce 1927 předložil první „alternativní interpretaci“, teorii pilotní vlny.

Roku 1952 zapomenutou teorii „znovuobjevil“ David Bohm (vpravo), 

přidal reklamy a drobná vylepšení. Od té doby je přístup známý jako 

Bohmova mechanika.

V Bohmově mechanice objektivně existuje jak vlnová funkce, tak 

konkrétní jedna trajektorie každé částice. Vlnová funkce získává roli 

„pilotní vlny“, která pomáhá tlačit „reálnou částici“ od interferenčních 

minim k maximům.



Revizionismus 1: 
Bohmova mechanika

Když je poloha opravdové částice správně pravděpodobnostně rozdělená v 

jedné chvíli, Bohmovy evoluční rovnice se silou od pilotní vlny zaručí, že to tak 

bude i v dalších chvílích – obrázek ukazuje, jak vzniknou interferenční 

maxima.

Ale je to nanic: 

* pilotní vlna je nelokální a okamžitě přenáší vliv jednoho místa na jiné – protiřečí 

teorii relativity

* je nejasné, jak se „problém měření“ vlastně vyřeší – jak to, že částice je 

správně rozdělena na začátku? A jak zkolabuje pilotní vlna na konci?

* reálná trajektorie vypadá jako naprostý výmysl, nelze ji pozorovat, ač je podle 

teorie reálná

* neexistuje žádné životaschopné zobecnění na teorie částic se spinem, 

kvantovou teorii pole, teorii strun atd.



Revizionismus 2: Mnoho 
světů podle Everetta

Hugh Everett III, student Johna Wheelera, napsal tezi roku 1955-1956. Jel do 

Kodaně přesvědčit, že má pravdu. Ti mu dali kapky a zajistili, že nedostane 

místo postdoka.

Podle Everetta existují „všechny výsledky“ náhodných výsledků současně, v 

„různých světech“. Kdykoliv se něco náhodného děje podle QM, „svět se 

rozdělí na mnoho kopií“.

On a fanoušci tvrdí, že vlnová funkce je objektivně reálná „klasická vlna“, ale 

nikdy nekolabuje. Kopie lidí v oddělených „kouskách vlnové funkci“ vnímají 

sami sebe jako lidé v oddělených světech, kde byl výsledek náhodný.



Revizionismus 2: Mnoho 
světů podle Everetta

Je to ale zcela nanic, jelikož:

* neexistuje způsob, jak odvodit nebo alespoň zaručit, že některé 

světy jsou více pravděpodobné než jiné, podle Bornova 

pravidla. Jelikož pravděpodobnosti jsou všechno, co QM 

dovoluje počítat a předpovídat, a Everettova interpretace je 

neumí začlenit do předpovědí, 100% úspěchů QM ztrácí 

platnost!

* nelze vymyslet přesná pravidlo, kolik světů přesně je; kdy přesně 

dochází ke štěpení světů; jak rozdělit obecnou vlnovou funkci 

na členy, které mají hrát roli „různých světů“ – 7 = 2+5 = 3+4...



Revizionismus 2: Mnoho 
světů podle Everetta

Everettovci se prakticky jen snaží popřít, že „fyzika může předpovídat 

jen pravděpodobnosti“; a že v momentu pozorování dochází k 

nespojité změně tj. „kolapsu“ základní matematické veličiny, protože 

„psí“ je prakticky soubor pravděpodobnostní popisujících subjektivní 

znalost světa

Chtějí tedy prakticky odhodit několik základních postulátů, které jsou 

potřebné k smysluplné aplikaci zákonů kvantové mechaniky, ale 

nemají nic, čím je nahradit, tudíž tato teorie vůbec nefunguje

Maximálně jde o to představit si, že neuskutečněné výsledky 

experimentů „také existují v jiném světě“. Ten ale nelze „námi“ 

pozorovat, takže z operacionalistického hlediska stejně neexistují.



Revizionismus 3: objektivní 
kolaps vlnové funkce

V roce 1985 přišel Giancarlo Ghirardi (foto), Alberto Rimini a Tullio 

Weber s novou vizí: vlnová funkce je „objektivně reálná“ a 

pozorovatelé nejsou třeba, protože příroda „občas sama sebe 

pozoruje“.

Náhodně, podle Poissonova procesu, v průměru jednou za čas T 

(jeden parametr), vlnová funkce zkolabuje tak, aby zabránila 

„rozplizávání se“, a lokalizuje danou částici do gaussiánu (další 

předpoklad) o šířce R.



Revizionismus 3: objektivní 
kolaps vlnové funkce

Je to ale nanic, protože:

* když je čas T moc dlouhý (pomalé kolapsy) a/nebo když je post-měření 

šířka balíku R moc široká (neurčitá), stále vlna podle teorie GRW 

vypadá obecně rozplizlejší, než je „ostrost našich vjemů“, takže jejich 

objektivní kolaps „ničemu nepomáhá“

* když je T moc krátký nebo když je R moc nízké (úzký balík), pak 

částice dostávají příliš často příliš velké kopance – změny hybnosti a 

energie, a tyto náhodné kopance by měly být pozorovatelné (např. 

spontánní ionizace atomů nebo jiné narušení zachování energie), ale 

nejsou

* žádný fungující kompromis uprostřed neexistuje



Shrnutí: QM je fundamentálně 
pravděpodobnostní

Všechny typy revizionismu jsou ideologicky motivovány.

Kvantová mechanika funguje jen tehdy, pokud existuje pozorovatel, který 

ví, co měří, věří svým měřením a může je dosadit jako „vstupy“ do 

rovnic QM a QM předpoví pravděpodobnosti pro budoucno, tedy 

výstupy – v budoucnu také musí vědět, co bude měřit a vnímat.

Nejsou možné žádné teoretické předpisy, které by zcela jednoznačně 

říkaly pozorovateli, „co má měřit“.

Vlnová funkce závisí na volbě pozorovatele – a má tedy „subjektivní“ 

význam pravděpodobnostních amplitud vyčíslujících individuální 

znalost nebo očekávání ohledně budoucích výsledků měření/dějů.

Podle „alternativ“ je vlnová funkce reálná, a mělo by být možné ji měřit 

„voltmetrem“, alespoň v principu, to ale podle všeho možné není.



Bellův teorém

Roku 1964 předvedl John Stewart Bell příklad výpočtu – korelace 

mezi 2 spiny v maximálně provázaném stavu, vůči 3 různým 

osám – s důkazem, že kvantová mechanika (a experimenty, které 

ji potvrzují) předpovídá „silnější“ kombinaci 3 korelací než 

libovolná lokální klasická teorie.

Teorém lze prezentovat pozorně a funguje.

Bell ale byl fanatický Bohmista a přidal k teorému „komentář“, který 

byl zcela chybný. Řekl, že svět je proto „nelokální“. Ve 

skutečnosti je svět lokální, ale není klasický (jeho slovy 

„realistický“)! Od té doby po něm papouškují nesmysly o 

„nelokalitě“ prakticky všichni populární pisálci o kvantové 

mechanice a zmatení fyzici.



Bellův teorém:
začněme se „singlet“ stavem dvou 
spinů  „psí = up down – down up“

Měříme-li korelaci mezi 2 spiny vůči osám a,b, svírajícím úhel alfa, 

korelace mezi výsledky „nahoru“ nebo „dolů“ je podle QM i 

experimentů   P(a,b) = –cos(alfa).

Pokud jsou ovšem výsledky měření spinů (pro dané hodnoty skrytých 

proměnných) předem dány hodnotami lokálních polí, tj. klasická 

lokální teorie, lze dokázat nerovnost zahrnující P(a,b), P(a,c), P(b,c) tj. 

korelace se třemi osami, kterou výše uvedený kosinus porušuje.

Z toho plyne, že buď  a) existují nelokální vlivy; nebo b) výsledky 

měření nejsou určeny již před měřením. Bell a nohsledi vybrali a), 

to ale porušuje teorii relativity. Správná odpověď je b).



Další zabiják alternativ:
nízká tepelná kapacita 
látek

Už v 19. století věděli, že měrná tepelná kapacita všech látek je 

srovnatelná s 1 R (molární plynová konstanta, na mol) nebo 1 k 

(Boltzmannova konstanta, na molekulu).

V atomární informatické řeči to znamená, že každá molekula může nést 

pouze O(1) bitů informace – jen „několik“ realistických stavů, které lze 

od sebe v principu rozeznat. V QM je atom v základním stavu nebo v 

jednom z lehce excitovaných stavů. Kromě několika variant mají ostatní 

pravděpodobnost téměř nula. QM drasticky snižuje počet stavů!

Už od 20. let věděli Dirac a spol., že tím padají všechny „realistické“ 

teorie, v nichž celé vlnové funkce a/nebo polohy částic objektivně 

existují a jsou v principu odlišitelné od jiných, protože ty by 

předpovídaly mnohem více bitů na atom, a tudíž mnohem vyšší 

tepelnou kapacitu! RIP Bohm, RIP Everett, RIP GRW. QED.



Význam QM: teorie a praxe

I skladník ve šroubárně nebo operátor ve Škoda Auto si může přečíst 
Vergilia nebo Heisenberga v originále. Je ale jasné, že bez znalosti QM 
se velká většina obyčejných profesí obejde.

QM je ale nezbytným základem celé „moderní fyziky“ jako čisté vědy: 
fyziky částicové, jaderné, atomové, molekulární, pevného skupenství, 
kvantové chemie, optiky atd.

Je klíčová i v podobných oblastech aplikované vědy: část chemie, objev 
tranzistoru, návrhy LED, OLED, obzvláště QLED, SSD, … všech nových 
trendů v hardwaru, ale také fúze a v budoucnu obzvláště kvantová 
zařízení: kvantové počítače

Pokud chceme budoucí Česko, které může konkurovat i v high-tech
apod., raději bychom měli s QM seznámit už středoškoláky, alespoň 
část



„Záhadnost“ je pro zvídavé děti vzrušující, je 

však třeba je ochránit před planými bláboly.

• Děti, alespoň vybrané, by měly být obeznámeny s QM a 
jejími překvapujícími rysy, které přirozeně stimulují 
přemýšlení a diskuse

• Je ale třeba zajistit, aby výsledkem nebylo, že dojdou k 
závěru, že celá věda nebo fyzika je „nesmysl“

• Konkrétně by škola měla nabídnout pohled bližší reálné 
vědě a výzkumu, než dávají zábavné populární knihy o QM, 
které jsou většinou jen iracionální kritikou obecných pravidel 
QM a propagací „alternativ“

• Bohmova, Everettova ani GRW alternativa nebyla nikdy 
užita v reálné vědě o konkrétních dějích, ať už v čisté nebo 
aplikované vědě. Propagace alternativních „názorů“ by z 
fyziky udělala jen další humanitní indoktrinační předmět

• Děkuji za pozornost


