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V letech 2012 a 2013 si světová i česká 
veřejnost připomněla 50 let od úmr-
tí a 100 let od vzniku modelu atomu 

Nielse Henrika Davida Bohra (7. 10. 1885 – 
18. 11. 1962). Dánský vědec, nositel Nobe-
lovy ceny za  fyziku a  řady mezinárodních 
ocenění, byl interdisciplinárním myslitelem, 
jenž se ve svých příspěvcích zabýval kromě 
fyziky také biologií, filosofií, psychologií 
nebo teologií. K  tomu Bohr svoje komple-
mentární myšlení srovnával s kopernikán-
ským obratem. V českém jazyce ovšem do-
posud neexistovala jediná publikace, která 
by se zaměřovala právě na tohoto myslitele. 

Kniha Filipa Grygara Komplementární 
myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, filo-
sofie a biologie je první ucelenou publikací 
zaplňující „bohrovské vakuum“ v naší zemi. 
Svým rozsahem 432 stran jde o objemnou 
publikaci pojednávající o různých aspektech 
Bohrova vědeckého života a díla včetně dal-
ších dějinných a kulturních kontextů, které 
jsou spjaty s jeho prací nebo vývojem kvan-
tové teorie. Ačkoliv takto široký záměr nelze 
pochopitelně ve všem důsledně vyčerpat či 
uchopit, je to právě tato škála témat, která 
Grygarovi umožnila dosvědčit hloubku Bo-
hrova komplementárního způsobu myšlení. 
To lze totiž vystopovat už v jeho mládí. A byl 
to právě tento styl myšlení, který Bohrovi 
mimo jiné umožnil vytvořit nový model 
atomu, který se netýká, jak se často uvádí, 
pouze atomu vodíku. Jeho práce O konstitu-
ci atomů a molekul z roku 1913 (založená zá-
měrně na neslučitelných představách) je vr-
cholem vědecké obecnosti a komplexnosti.

Grygarova kniha je rozdělena na  dvě 
části. První část sestává ze čtyř kapitol. Prv-
ní kapitola se zaměřuje na  vliv rodinného 
a kulturního prostředí při utváření Bohrova 
vztahu k interdisciplinárním a přírodověd-
ným otázkám. Ty se netýkaly, jak bychom 
předpokládali ze školní výchovy, jen bez-
duchých atomů či hmoty, ale také živé pří-
rody. Z  uvedeného důvodu se druhá kapi-
tola v  rámci dějinně-filosofického nástinu 
pokouší shrnout stěžejní spor mezi mecha-
nistickými a vitalistickými či teleologický-
mi představami o živé přírodě. S těmito ne-
slučitelnými názory na  živou (organickou) 
přírodu se Bohr seznámil díky interdisci-
plinárním diskusím, které vedl jeho otec 
Christian Bohr (experimentální fyziolog) 
se svými přáteli z odlišných oborů (1. kapi-
tola) a které se pak Niels v dospělosti snažil 
vyřešit prostřednictvím komplementarity 
(6. podkapitola 3. kapitoly). Následující tře-
tí kapitola pojednává o vědeckém příspěvku 
Nielse Bohra už na poli neživé (anorganic-
ké) přírody, resp. o zásadní roli, již sehrál při 
střetu mezi tzv. klasickou fyzikou a nově se 
rodící kvantovou teorií. Závěrečná část této 
kapitoly poté vrcholí analýzou Bohrovy ide-
je komplementarity a jejího využití i mimo 
oblast kvantové teorie. V  poslední, čtvrté 
kapitole se vyjma příspěvků k nukleární fy-
zice můžeme seznámit s Bohrem jako ředite-
lem Fyzikálního institutu ve třicátých letech 
20. století a atmosférou „kodaňského ducha“ 
(filosofické diskuse, kolegiální klukoviny 

nebo také přesměrování institutu na expe-
rimentální biologii z důvodu změny priorit 
Rockefellerovy nadace). Kromě vědeckého 
a filosofického působení se nám zde otevírá 
také pohled na působení filantropické či ob-
čanské, kdy Bohr například pomohl řadě ži-
dovských uprchlíků z nacistického Němec-
ka nebo prosazoval svoji politickou koncepci 
Open World.

Celkovým záměrem knihy je vystihnout 
Bohrovo komplementární myšlení, jež je 
úzce propojeno s  jeho pojetím fenoménu 
a  jazyka. Byl to právě filosofický či episte-
mologický rámec komplementarity, který 
mu v  kvantové teorii umožnil interpreto-
vat třeba korpuskulárně-vlnový dualismus 
světla a hmoty či výlučnost prostoro-časové 
souřadnice a požadavku kauzality (3. kapi-
tola) nebo pojmout striktně mechanistický 
a současně neslučitelný teleologický či fina-
listický přístup v porozumění živé přírodě 
(4. kapitola). Druhá část knihy tu první pak 
vhodně doplňuje o překlady šesti textů Niel-
se Bohra k otázkám biologie z let 1933–1962. 
Tyto články vycházejí z toho, čemu Bohr ří-
kal epistemologická (obecná, filosofická) 
lekce kvantové teorie, již kromě jiného apli-
koval na možnosti komplexního porozumě-
ní živé přírodě či života.

Filip Grygar se svou knihou snaží na-
pravit naše (ne)znalosti o  důležité osob-
nosti moderních dějin. Jeho kniha však po-
dle jeho vlastních slov není koncipována 
jako klasický vědecký životopis nebo ději-
ny oboru. Jako metodického nástroje uží-
vá totiž fenomenologii Edmunda Husserla 
a Martina Heideggera. Svými interpretace-
mi, závěry a souvislostmi jde tak o novum 
i na poli mezinárodním. Už uvedeným mot-
tem od samotného Bohra nás chce „inspiro-
vat k hlubokému porozumění jednoty, která 
je východiskem pro všechnu lidskou touhu 
po vědění, bez ohledu na to, zda je jeho hla-
dina manifestována skrze tak široce odlišné 
lidské prostředky, jakými jsou biologie, fyzi-
ka, filologie a filosofie“. K tomu jistě přispěje 
i  fakt, že autor knihy obdržel Cenu Josefa 
Hlávky za vědeckou literaturu v oblasti věd 
o neživé přírodě (za rok 2014) a Rada vlády 
pro výzkum, vývoj a inovace knihu zařadila 
mezi excelentní výsledky vědy (za rok 2015).

Patrik Čermák
Fakulta chemicko-technologická  
a Fakulta filozofická Univerzity  

Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice

Kniha je první komplexní publikací v češtině o nositeli Nobelovy ceny 
Nielsi Bohrovi, osobnosti, která ve 20. století vedle Alberta Einsteina 
snad nejvíce proměnila tvářnost nejenom fyziky, ale i dalších přírod-
ních věd a lidského myšlení vůbec.
Vzhledem k  bohrovskému vakuu u nás si mohl autor dovolit vy-
cházet z rozmanité škály témat a sledovat jeho dílo protínající ně-
kolik rozličných oborů. Věnuje se jak Bohrově životní a vědecké dráze, 
tak i jeho komplementárnímu způsobu myšlení a originálnímu pří-
stupu k různým otázkám vědy. Kromě toho je pro české čtenáře 
kniha doplněna šesti překlady Bohrových článků týkajících se no-
vého porozumění fenoménu života v oblasti biologie. Niels Bohr je 
zde představen jako mimořádně všestranný myslitel, jenž se vymy-
ká učebnicovým klišé o tom, jak funguje věda nebo v čem spočívá 
její „vědeckost“. Tento výjimečný člověk, který založil Fyzikální 
ústav v Kodani – Mekku kvantové teorie, v sobě spojoval zanícené-
ho filosofa-vědce, zajímajícího se o další obory a krásnou literatu-
ru, a navíc filantropa, jenž zajistil práci v ústavu mnoha židovským 
vědcům a později se spolupodílel na záchraně tisíců židovských 
uprchlíků z okupovaného Dánska před transportem do koncentrač-
ních táborů.
Kniha není koncipována jako klasický vědecký životopis nebo ději-
ny oboru, obsahuje některé interpretace, závěry a souvislosti, jež 
čtenář v takto ucelené podobě v české či zahraniční literatuře pa-
trně nenalezne. Publikace vychází ze studia Bohrových rukopisů, 
korespondence, rozhovorů a stěžejní bohrovské i další původní li-
teratury, která je v tomto rozsahu české veřejnosti prezentována 
poprvé. Autor kromě dlouhodobého využívání zahraničních kniho-
ven v Cambridge, Edinburghu nebo Lovani studoval i archivní ma-
teriály v Bohrově archivu v Kodani.

Mgr. Filip Grygar, Ph.D. (1970), 
absolvoval obor filosofie na Filozofic-
ké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 
Vedle doktorského studia na Příro-
dovědecké fakultě UK vyučoval zá-
klady společenských věd na Akade-
mickém gymnáziu v Praze. Od roku 
2008 působí na Katedře filosofie Filo-
zofické fakulty Univerzity Pardubice. 
Oblastí jeho odborného zájmu je filo-
sofie a historie vědy, filosofická vý-
chodiska kvantové teorie a fenome-
nologie.

Niels Henrik David Bohr (1885–1962) 
byl dánský myslitel, filantrop, vědec 
a nositel Nobelovy ceny za fyziku. 
Vedle převratného výzkumu struk-
tury atomů a jejich záření zavedl do 
fyziky například princip korespon-
dence, teorii nukleárních reakcí či 
složeného jádra a rozvinul kapkový 
model jádra. Alfou i omegou Bohro-
va fenomenálního způsobu myšlení 
je filosoficko-epistemologický rámec 
komplementarity, jejž uplatňoval kro-
mě fyziky nebo biologie i v jiných věd-
ních disciplínách. Bohr založil proslulý 
Fyzikální ústav v Kodani a rovněž se 
zasloužil o založení mezinárodních vě-
deckých center jako CERN a NORDITA.

Komplementární myšlení 
Nielse Bohra v kontextu 
fyziky, filosofie a biologie
_______________________
Filip Grygar
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