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2. Dvojštěrbinový experiment1 

Vedle principu neurčitosti a pravděpodobnosti je podle Feynmana pro nahlédnutí 

do hloubek kvantové teorie a myšlení nepostradatelný a stále nepochopený 

dvojštěrbinový experiment. V této příloze se zaměřím nejprve na jeho popis 

z hlediska střílených kulek z pistole, šířících se vodních vln a vypouštěných 

elektronů. Dále poukáži na záhady dvojštěrbinového experimentu a nakonec na 

některé interpretace či pokusy o řešení těchto záhad. 

 

2.1 Úvodní slovo 

Feynman v přednáškách o fyzice uvádí tento experiment vymezením se vůči 

klasické fyzice, která dokáže adekvátním způsobem popsat vysoké množství jevů 

v přírodě, ale která se neznepokojuje třeba tím, že se světlo šíří v podivných a 

nezobrazitelných energetických balíčcích, fotonech etc.2 Klasická fyzika je 

deterministická, čili nemá problém s určováním a předvídáním jedné nebo všech 

událostí kolem nás a ve vesmíru, tak jak je naznačeno v I. kapitole (leč ve smyslu 

izolovaného, tj. místně ve všech svých vlastnostech kvantifikovatelného systému 

– tzv. lokality), poněvadž se mimo jiné zabývá kupříkladu tepelnými nebo 

mechanickými vlastnostmi velkých a viditelných věcí či těles z našeho 

každodenního života a přírody. Pakliže se však zabývá čímsi, co nazýváme 

hmotou, dojdeme nevyhnutelně k tradiční otázce, z čeho se hmota skládá a kde 

                                                 
1 Nepopiratelně fascinujícím a rovněž zcela nepostradatelným pro další pochopení nebo nahlédnutí do záhad kvantové teorie je (kromě tzv. 

Schrödingerovy kočky) dodnes různě rozvíjený a zkoumaný Einstein-Rosen-Podolského experiment, tzv. EPR paradox. Pais ovšem poukazuje 
na to, že není asi vhodné říkat paradox, neboť v EPR textu velice chytře, jednoduše a správně logicky uzavírají pánové to, že „jejich definice 

objektivní reality je nekompatibilní s předpokladem, že kvantová mechanika je kompletní“ (Pais, A., Niels…, s. 430). EPR paradox ve svých 

„mente concipere“ obměnách nakonec vyústil díky Bellovi k experimentálním pokusům a praktickým možnostem produkce kvantových 
počítačů a teleportace. V tomto experimentu letí dvě „částice“ (například fotony, tzn. rychlostí světla) kolmo od sebe a podle Einsteina je 

možné vytvořit takové podmínky, kdy bude možné předurčit a měřit například souřadnice či polohu a hybnost částic současně, čili získat 

informace o celém systému s možností určit, co se děje s tou či onou částicí, neboť dle klasického vidění světa či požadavku reality částice 
mají skryté, objektivně reálné vlastnosti či parametry již v sobě než budou vypuštěny ze zdroje a než je začneme měřit. Podle kvantových 

postulátů uvedené neplatí: nelze získat úplné informace o vlastnostech částic současně v jednom měření, dále částice nemají skryté objektivní 

vlastnosti na nás nezávislé, tj. než je změříme, neboť se jaksi vynořují až díky aktu observace a rovněž se prakticky ukázalo, že od sebe letící 
fotony, když jeden změříme, o sobě nějak vědí, neboť si nějak dokážou říci, co se s druhým stalo, když byl měřen. Dle Einsteinovy víry v 

existenci nezávislé reality a za předpokladu vyloučení mechanických vlivů, samotným pozorováním a měřením „jednoho systému“ nebo „jedné 

strany systému“ – v situaci kdy jsou částice tak vzdálené od sebe – neexistuje žádná forma ovlivnění „druhé strany systému“. Souhlasil, že 
v kvantovém měření akt observace narušuje měřený systém, nicméně podle Einsteina by bylo potřebné nekonečné rychlosti částice, aby bylo 

možné okamžité přenášení informace z „jednoho“ systému do „druhého“, přestože se z kvantového hlediska de facto jedná o jeden systém 
jakožto „část“ a „celek“ v tentýž moment dohromady. Také z hlediska klasického předpokladu lokálnosti neexistuje podle Einsteina signál 

rychlejší než rychlost světla (z hlediska předpokladu nelokálnosti tomu tak být nemusí). Jakmile však, navzdory klasickým předpokladům, 

změříme jednu částici, okamžitě druhá „ví“ o částici první, třebaže jsou vzdálenosti vesmírné, jde o holistický (nelokální), kvantově provázaný 
systém. Když u elektronů, které letí kolmo od sebe, změříme u jednoho jeho spin (směr v prostoru; obrazně řečeno je elektron otočen kolem 

své osy buď nahoru, tj. například plus anebo dolů, tj. minus), okamžitě má druhý elektron spin opačný. U fotonů měříme polarizační stav, směr 

šíření v prostoru, což je zase obdoba spinu; princip je stejný a důsledek také, tj. navzdory rychlosti světla o sobě (dle klasických předpokladů 
odlišné systémy) fotony ví. V současnosti je zatím prokázán zmíněný přenos informace na vzdálenost přes sto kilometrů. EPR paradox je 

zrealizovaným, nicméně stále nevysvětleným experimentem (k tomu viz například Bohr, N., Discussion…, s. 211–221. Fjelland, R., 

Quantum…, s. 53–65. Gribbin, J., Schrödingerova…, s. 40-46. Hey, T., Walters, P., Nový…., s. 189–208, 240–247) K tomu viz také 
Feynmanovy diagramy, které vyjadřují grafický příspěvek ke kvantovým amplitudám (o tom viz například Hey, T., Walters, P., Nový…., s. 

281–286, 320–322. Gribbin, J., Schrödingerova…, 2. kapitola) Vynikající rozbor EPR paradoxu z hlediska subjekt-objektového paradigmatu 

a víry v nezávislé parametry (kvality) reality provedl Murdoch, D., Niels…., 8. kapitola. Folse, H., The Philosophy…, V. kapitola.  
2 K tomu zda fotony jsou a eventuálně jak jsou, viz Valenta, J., Fotony … . 



má vlastně konec (vzpomeňme si na Feynmanovu cihlu z úvodu práce); tím se 

však dostáváme k filosofickému myšlení pradávných Řeků a atomistů nebo celé 

následující tradici filosofování, dostáváme se do hlubin, kde krachuje novověká 

racionalita i náš zdravý rozum. 

Jestliže se tedy začneme zabývat hmotou z hlediska nejmenších částeček 

(atomů), klasická či novověká fyzika selhává, přestává být ve svých představách 

a popisech úspěšná a přesná. Zvláštní a neviditelné vlastnosti látky se ve svých 

detailech v kvantové mechanice ukazují veskrze problematické a divoké. Kdyby 

byly například newtonoskými zákony řízeny atomy nebo molekuly, při každé 

jejich srážce by se rozpadly; není tomu tak právě díky podivnostem kvantového 

dění (či našeho popisu tohoto dění), kde probíhá více skutečností najednou. 

Kvantoví vědci zkoumají hloubky kvantového mikrosvěta, tedy něco, co nevidí 

pouze prostřednictvím předporozumění rozvrhu kvantové teorie a toho, co se jim 

zjevuje, co měří a vidí v makroskopických experimentálních podmínkách (jimi 

připravených). Tomu, co nevidí, mohou pouze věřit. Mottem kvantové teorie o 

podivnostech kvantového světa či vesmíru by mohlo být biblické: "Blahoslavení, 

kteří neviděli, a uvěřili." (J. XX, 29) 

Feynman hovoří o dvojštěrbinovém pokusu takto: „Popíši vám známý 

pokus se dvěma otvory. Je v něm obsaženo obecné tajemství. Ničemu se nevyhnu: 

odhaluji přírodu v její nejelegantnější a nejsložitější podobě /…/ Použiji směs 

analogií a kontrastů. Pokud bych zkoušel použít jen analogie, neuspěl bych, 

musím přidat ještě kontrasty s tím, co dobře znáte“3 z každodenního života. 

Dodávám, že přesněji by Feynman měl říci, že odhaluje přírodu námi zakoušenou 

a zprostředkovanou teoriemi či experimenty. Neexistuje též podle Heye a 

Walterse žádná exaktní analogie, která by kupříkladu matematickým jazykem 

popsala divoké a záhadné chování v kvantovém světě.4 V tomto neuvěřitelném 

světě (námi připraveném) končí i naše objektivistické nároky a náhledy na 

možnosti neustále se zdokonalujících experimentů a měřicích přístrojů, které 

budou produkovat přesnější a přesnější hodnoty měřených veličin, a tím získávat 

přesnější nebo ucelenější informace o událostech a povaze přírody (této 

zdokonalitelnosti věřil i Husserl). V kvantové teorii je toto vše veskrze 

problematické, neboť jakmile nějaké informace získáme, jiné nám uniknou; 

                                                 
3 Feynman, R., O povaze…., s. 141. 
4 Hey, T. a Walters, P., Nový…., s. 8. 



selhává zde i klasická koncepce kauzality. Navíc zavádíme do popisu kvantového 

světa analogie a obraznost nebo básnický jazyk, který umožňuje víceznačnost. 

Když v Platónově Ústavě chtěli diskutující, jmenovitě zejména Glaukón, 

po Sókratovi vysvětlit podstatu Dobra, Sókratés odvětil: „Než moji milí, otázku 

o podstatě dobra nechme prozatím býti – zdá se mi to totiž příliš těžkou úlohou 

/…/ avšak o tom, co se jeví být dítětem dobra, jemu velmi podobným, chci mluviti 

/…/“5 Jak víme, Sókratés počal vyprávět podobenství o Slunci jakožto dítěti 

Dobra, které je pro porozumění bytnosti Dobra nejbližším a nejvhodnějším 

kandidátem. O kvantovém světě rovněž neexistuje žádné jasné vysvětlení, 

vynecháme-li jednu z možností (nikoli jedinou): matematický formalismus, 

statistiku a positivismus, jež jsou právě pro fyzika před branami těch 

nejzáhadnějších zákoutí kvantové teorie až triviální (a inženýrům či kvantovým 

mechanikům jsou pro technické aplikace zcela dostačující) – povahu kvantového 

světa sice naznačí, do určité míry i popíší, avšak nevysvětlí, či spíše nenahlédnou. 

V této souvislosti zdůrazňuje Polkinghorne toto: „Běžný kvantový mechanik není 

o nic filosofičtější než běžný automechanik.“6 Proto začínám naše zasvěcení do 

záhady dvojštěrbinového experimentu také podobenstvím a myšlenkovým 

experimentem prostřednictvím nepřesného rozporuplného jazyka. Právě tak to 

uskutečňovali v mnohých filosofických diskusích Bohr, Heisenberg, Einstein 

nebo Feynman. Takové podobenství nám lépe anebo jinak – než je tomu u 

elegantního matematického formalismu – vystihne ve své pestrosti tajemství 

kvantového světa. 

                                                 
5 Platón, Ústava, 506 d. 
6 Polkinghorne, J. in: Kaku, M., Paralelní…, s. 155. 
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Představme si (nepředstavitelné) elektrony podobné kulatým střelám do 

nějaké zbraně a mikroskopické vlnění podobné vlnění, které spatřujeme 

kupříkladu na vodě. Dále si představme toto zařízení: máme někde zdroj, z něhož 

budou létat buď samotné střely, emitovat elektrony, nebo se šířit vlny. V určité 

vzdálenosti od zdroje je potom nějaká nepropustná a neprůstřelná zídka či 

stínítko a v něm jsou v jisté vzdálenosti od sebe a rovnoběžně dvě stejně velké 

protáhlé štěrbiny číslo 1 a číslo 2, kterými to, co létá od zdroje, může projít či 

prolétnout za onu stěnu. Lze tyto štěrbiny pochopitelně uvažovat, že jsou 

vytvořeny horizontálně, vertikálně anebo jsou kruhové.7 Nakonec opět o kus dál 

máme poslední stěnu, na níž je umístěno nějaké čidlo, indikátor či odborně 

detektor, který nám ukáže či zaznamená dopady a výsledky experimentu (viz 

obrázek výše).  

 

2.2 Střely 

Začněme u střel, které si dokážeme představit z každodenního života nebo 

alespoň z thrilleru. Zdrojem je nám tudíž nyní zbraň, něco jako Old 

Shatterhandova opakovačka, která vydrží střílet dostatečně dlouho na to, 

abychom mohli učinit příslušné pokusy a nějaké závěry. Opakovačka je umístěna 

na jednom místě jako zdroj střel a namířena na neprůstřelnou stěnu, v níž jsou 

naše štěrbiny. Jelikož ale zbraň nikdo nedrží pevně v rukou, rozmetává 

opakovačka proud kulek v náhodném a širokém úhlu na stěnu, nicméně střely 

vycházejí ze zbraně pravidelně jedna po druhé a kulky mají stejnou rychlost a 

energii. 

Za stěnou se štěrbinami jsou, po celé délce poslední stěny a vedle sebe, 

sběrné bedýnky sloužící jako lapač střel nebo detektor. Bedýnky jsou naplněné 

kupříkladu pískem, a tak tam střely, které prošly štěrbinovou stěnou, padají pěkně 

po pořádku s různým rozptylem a my je po ukončení střelby můžeme spočítat. 

Kulky pochopitelně dopadají tak, jak jim umožnil pokus a stěna s otvory, takže 

nedopadají přesně tím způsobem, jako střílí velmistři na terč, přesto i u nich 

nevíme, jak přesně zasáhne střela terč. Zbraň také používá kulky z nerozbitného 

materiálu, tudíž se neponičí nebo nerozpůlí, čili nepadají do bedýnek poškozené 

                                                 
7 Nebudu zde hovořit o důležitosti vzdálenosti obou otvorů a velikosti otvorů; například velikosti otvorů jsou důležité pro možnost difrakce či 

ohybu vln, otvory totiž musí být menší než vlnová délka zčeření vln (vlnová délka světla je nepatrná, 10-7m). Uvedený obrázek je přejatý 
z textu Bohr, N., Discussion…, s. 219. 



a rozpůlené, což se ukáže jako velice důležité. Některé tedy projdou čistě skrze 

jednu ze štěrbin a dopadnou do příslušné bedýnky, která je v přímce mezi 

opakovačkou a štěrbinou, jiné neprojdou vůbec a další zase projdou tak, že se od 

hrany některé štěrbiny s větší či menší silou odrazí, a tím s větší či menší 

odchylkou změní svůj původní směr a spadnou do bedýnky v tomto pozměněném 

směru. Žádná střela však nedopadne do bedýnky současně s jinou, neboť kadence 

střelby neumožňuje měnit rychlost a opakovačka má jen jednu hlaveň. Kulky 

jsou tak rozsévány na stěnu po sobě v určitých intervalech, které jsme schopni 

zaslechnout a registrovat tak, že vidíme náraz prošlé střely do jedné z bedýnek. 

Uslyšíme „pic“ a písek se trochu rozletí. Každá kulka je tudíž identifikovatelná 

jako jednotka či předmět (určitý nerozbitný a nerozdělitelný balíček). 

Střílení probíhá v opakovaných pokusech kupříkladu vždy jednu hodinu 

a poté spočítáme, kolik střel dopadlo v průměru za každou stanovenou dobu do 

bedýnek za stěnou. Nebo lze mít pouze jednu bedýnku a každou hodinu ji 

posunout v nově opakovaném pokusu postupně o kousek dál z jedné strany 

nejvzdálenější stěny na druhou stranu, až projdeme celou délkou této stěny. 

Každopádně počet kulek spočítaných v jednotlivých bedýnkách za hodinu 

nemůže být přesně daný a přesně v každém opakovaném pokusu stejný, a zároveň 

nikdy nemůžeme přesně vědět kam ta či ona kulka dopadne na detektor, a zda 

tam vůbec skrze stěnu s otvory dolétla a nezastavila se před stěnou. Takovéto 

měření střel budeme proto nazývat pravděpodobností dopadu či příletu, jež bude 

udávat, jakou šanci máme za danou jednotku času, aby střela prošla štěrbinou a 

dopadla do určité polohy nebo bedýnky. Jinak řečeno: jde o průměr, který nastane 

za daný časový interval. Zde je tudíž důležité zaznamenat, že nám jde u tohoto 

měření o to, kolik kulek napočítáme v jednotlivých bedýnkách v závislosti na 

tom, jak jsou bedýnky vzdáleny od té či oné štěrbiny podél zadní stěny, neboť se 

tento počet nutně plynule mění. Tedy, když je bedýnka za štěrbinou přímo ve 

směru střely, která se nijak neodrazí, dopadne do ní s největší pravděpodobností 

v průměru nejvíce střel za hodinu než do bedýnky, která je o kousek dále, natož 

do té, jež je mnohem vzdálenější od této štěrbiny – do takové bedýnky se dostane 

tak akorát nějaká pomýlená kulka, která se od vzdálené štěrbiny šikovně odrazila. 



Jaký bude výsledek? Nuže podívejme se na obrázek A8, který udává 

rozdělení pravděpodobnosti dopadu střel. O to nám nyní jde. Všechny střely, 

které projdou a zůstanou rozložené v bedýnkách, jsou celkovým součtem kulek 

prošlých štěrbinou číslo 1 a kulek prošlých štěrbinou číslo 2. Střely prošlé 

otvorem 1 jsou pro názornost prázdná kolečka, vytváří pravděpodobnostní 

obrazec P1, a střely prošlé otvorem 2 jsou znázorněny černě, vytváří 

pravděpodobnostní obrazec P2.9  

Celková pravděpodobnost dopadu P12 skrze obě štěrbiny je znázorněna 

ve třetím sloupci P12. Zde vidíme, že největší pravděpodobnost zásahů, tedy 

největší výskyt počtu střel po sečtení, je v bedýnkách ležících za stěnou s otvory 

uprostřed. To se nám může na první pohled zdát trochu podivné, protože místo 

uprostřed mezi štěrbinami by přeci nemělo mít tak četný výskyt střel. Ihned ale 

zjistíme, proč tomu tak je: jakmile se totiž podíváme odděleně na 

pravděpodobnosti dopadu skrze každou štěrbinu a následně sečteme střely v 

místech uprostřed za stěnou. Co se týče rozložení pravděpodobnosti výskytu střel 

P1 (nejlépe realizovatelné, když je štěrbina číslo 2 zavřená), je zcela jasné, že 

největší koncentrace výskytu střel bude, jak už bylo řečeno, v bedýnkách přímo 

naproti otvoru 1 a menší a menší u bedýnek vzdálenějších. Konečně rozložení 

pravděpodobnosti výskytu střel P2 bude přesně opačné. To vše lze také znázornit 

                                                 
8 Dobře názorné obrázky jsem převzal z následujících knih: Hey, T. a Walters, P., Nový…, s. 11–17 a Green, B., Elegantní…, s. 95–102.  
9 Pravděpodobnost dopadu na detektorové stínítko budu vždy označovat P. Nicméně se P u střel počítá jednodušeji než například u vln a 

elektronů, kde P je rovna Ψ*, psí s hvězdičkou je totiž vyjádřena hodnotou komplexní vlnové funkce v místě dopadu a hvězdička zase 
charakterizuje komplexní sdružení ihned v tomto místě. 
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na třech imaginárních křivkách pravděpodobnosti vytvořených ze střel v 

jednotlivých bedýnkách, tedy když spojíme nejvrchnější z nich. Toto také 

můžeme velice jednoduše zapsat matematicky jako zákonitost, tudíž P12 = P1 

+ P2. To znamená, že celková pravděpodobnost množství střel prošlých oběma 

otvory je součtem množství střel, které prošly štěrbinou číslo 1 a štěrbinou číslo 

2. 

Čtenář nebo student fyziky v laboratoři by se mohl zeptat na to, co z 

takové triviality má vůbec vyplynout. Polkinghorne také zatím konstatuje, že „to, 

co jsme právě řekli, je tak samozřejmé, že je to až triviální. Odpovídá to naší 

klasické intuici a každodenní zkušenosti, jak se chovají létající částice.“10 Ano, 

vypadá to tak, jakoby stačilo přímo ukázat daný obrázek a ty zdlouhavé a detailní 

řeči kolem něj bychom mohli vynechat. Přesto, jak si byl vědom Polkinghorne, 

dříve Bohr a Heisenberg (když spolu rozprávěli kupříkladu u pokeru nebo v 

kuchyni na chalupě při vaření či utírání nádobí) nebo ještě dříve Platón, se v 

těchto nejsamozřejmějších samozřejmostech začínají odhalovat a zároveň 

projasňovat největší záhady života a světa.  

 

2.3 Vlny 

Jak se dá předpokládat, totéž si ukážeme na vlnách ve vodě, neboť si je také 

dokážeme představit v každodenním životě (v roce 1801 prováděl Young stejné 

se světlem). Zdrojem jsou vlny vytvořené padajícími kameny. Můžeme je 

vyprodukovat i uměle – stěnou je kupříkladu hráz a štěrbinami jsou propusti. Za 

stěnou s otvory je o kus dál detektor, místo něj si můžeme představit korek nebo 

pás bójek, které jsou vedle sebe rozloženy až do míst, kam nedosáhne již žádná 

vlnka ani od jedné z propustí hráze (za těmito bójkami však žádnou stěnu 

umísťovat nebudeme, neboť by se od ní vlny přišlé od zdroje zase zpětně 

odrážely a my bychom nemohli měřit právě ty původně příchozí vlny). Všechny 

bójky se mohou pěkně rozpohybovat nahoru a dolů v závislosti na síle vln. Čím 

je bójka vynášena vlnou výš, tím větší je intenzita vlny, tj. energie uvolněná 

vlnou. Jinak řečeno: pohupování nahoru a dolů je mírou či množstvím 

(nelineární) energie vlny u této bójky – kinetická energie bójky je úměrná 

energii, kterou /při/nese daná vlna do tohoto místa.11 Tento pohyb bójek nahoru 

                                                 
10 Polkinghorne, J. Kvantový…, s. 63. 
11 Řecky kinésis je pohyb; energeia je něco jako uskutečňování. 



a dolů, tedy intenzitu vln, budeme měřit. Ale pozor, výška vlny h není totéž co 

intenzita nebo energie vlny. Fyzik nám jednoduše dokáže, že energie vlny je 

závislá na druhé mocnině nejvyšší výšky vlny. Platí tedy, že intenzita je 

kvadrátem nejvyšší výšky či spíše amplitudy vlny, čili I = h². Výška však může 

být kladná i záporná, podle zvedání a stlačování hladiny vody. 

Ovšem je nutno dodat jistou idealizaci situace: vlny jsou pouštěny 

pravidelně a přesně za sebou tak, aby byly hřbety vln pěkně stejně od sebe 

vzdáleny, aby bylo vlnění koherentní. Dále oproti lapači střel, zaznamenává 

bójkový detektor plynule a spojitě (koherentně) kdykoli a jakékoli množství 

vlnění, tudíž i intenzity vln, tzn. že zde neplatí, že detektor nespojitě 

(dekoherentně) zaznamená buď tu či onu střelu v daném okamžiku, tedy že jedna 

dopadne do bedýnky a detektor udělá záznam, zatímco v ostatních bedýnkách se 

nic neděje, a detektor potom čeká na další střelu, která spadne třeba zase někam 

jinam. Vlny pochopitelně nejsou postupným bubnováním střel, nýbrž jsou 

celistvé, a proto se víceméně pohupuje souvisle celý pás bójek jako detektor. 

Další skutečností je, že oproti střelám se hlavní vlna ze zdroje jaksi rozbije o 

první stěnu, čili dojde skrze otvory k difrakci (Huygensův princip) původní vlny 

ze 

zdroje, vlna tak rozptýlí svoji energii, a proto za touto stěnou již prochází v tutéž 

dobu její dceřiné dvojí vlnění skrze obě štěrbiny. 

Jaký zde bude výsledek (viz obrázek B)? Podívejme se postupně na 

intenzitu vlnění I1 (první křivka ve sloupci I1, přicházející pouze při otevřené 

štěrbině číslo 1, štěrbina číslo 2 je zavřená), dále na intenzitu vlnění I2 při 

Obrázek B 

 
 



otevřené štěrbině číslo 2 a potom na celkovou intenzitu I12 v situaci, kdy vlny 

vycházejí z obou otvorů najednou.  

Když se tedy podíváme na naměřenou intenzitu vln I1, můžeme vidět, že 

naproti otvoru číslo 1 je (za určitých podmínek) největší intenzita vlnění. 

Výsledek křivky je jednoduchý a je podobný vytvořenému 

pravděpodobnostnímu obrazci P1 u střel procházejících pouze štěrbinou číslo 1. 

A naopak intenzita I2 bude mít nejvyšší intenzitu přímo naproti otvoru číslo 2. 

Je to opět podobné jako v pokusu se střelami a jejich pravděpodobnostním 

rozložením P2 při průchodu pouze 

otvorem číslo 2. A jak nám zavelí 

zdravý selský rozum ohledně I12, 

když necháme obě štěrbiny 

otevřené? Inu přeci bychom měli 

dostat opět podobný obrazec, jako 

byla celková pravděpodobnost P12 

po sečtení obou pravděpodobností 

rozložení střel v bedýnkách. Ovšem, 

když se podíváme na obrázku na 

sloupec I12, křivka či obrazec 

celkové intenzity je diametrálně 

odlišný od obrazce P12 u střel z 

opakovačky, jenž byl výsledkem 

součtu pravděpodobností P1 a P2 

nespojitých jednotlivých střel. To nás také nakonec napadne, protože si 

uvědomíme, že oproti kulkám rozpohybované vlny z obou otvorů spolupůsobí, 

skládají se a ovlivňují se, tj. sčítají se jejich momentální výšky, vlny tedy tzv. 

interferují (viz obrázek B nebo na fotografiích obrázek 3.1 a 1.8), čili jejich 

výsledná intenzita I12 nemůže být jednoduše součtem I1 a I2, jako tomu bylo u 

výsledné pravděpodobnosti P12 = P1 + P2. 

Vlny od obou vhozených kamenů se střetávají v různých fázích. Ze strany 

bójek nacházejících se přesně uprostřed a naproti propustím, pozorujeme, jak do 

sebe narážejí vrcholy obou vln současně – v tomto případě jde o fázi maxima; 

vlny jsou sfázované. Když se kousek posuneme, vznikne fáze minima vln, tj. 

kombinace vrcholu jedné vlny a údolí druhé vlny; vlny jsou rozfázované. 

 

 



Jednotlivé vlny z obou otvorů tudíž interferují tím, že se buď zesilují anebo 

naopak zeslabují, až nakonec tento proces vymizí. Vidíme, že vlny z obou 

propustí, jež k nám dorazí ve stejnou dobu, vytvářejí největší vlnu, což je patrné 

z obrázku B uprostřed sloupce intenzity I12 nebo i z fotografií. 

Níže na obrázku C lze rozlišit silné chvění vln, což znamená, že v těchto 

místech, především tedy uprostřed, mají vlny největší výšku – sem přinesou 

nejvíce energie, protože zde splynuly současně vlny z obou štěrbin, a při 

postupném vzdalování od středu nejvyššího chvění či vlnění, a tudíž od středu 

bójek, pozorujeme střídavě slabší maxima a slabší minima, a tím i intenzity vln 

z obou otvorů až postupně dojdeme na místo, kde je interference mizivá. 

Konkrétněji, pohneme-li se ze 

středu bójek (rovnoběžně se 

stěnou s propusti) podél bójek o 

kousek dál, třeba směrem k 

otvoru číslo 1, nepozorujeme již 

nyní současné splynutí obou vln a 

největší výšku výsledné vlny, 

nýbrž uvidíme, že to vlnám z 

otvoru číslo 2 trvá k našemu místu o něco déle než vlnám přicházejícím z otvoru 

číslo 1. Potom se ukazuje, že v této době, kdy se již vrcholy vln nešíří současně 

spolu, jako tomu bylo uprostřed, dochází k tomu efektu, že druhá vlna s 

opožděním dosáhne svého vrcholu, vytváří též své údolí, a v této situaci se 

vytvoří mezi první vrcholovou vlnou a opožděnou druhou vlnou minimum, 

místo, v němž se voda jaksi téměř nepohupuje – její snaha se pohupovat v tomto 

údolíčku je omezena nebo ovlivňována první a druhou vlnou. Při dalším posunu 

po bójkách směrem k otvoru 1 dojde opětovně k ještě většímu zpoždění, které 

však má za následek, že zase zastihneme vlny ve fázi, kdy se šíří z obou propustí 

současně (opoždění druhého vrcholu vlny je přesně o jednu celou vlnu), a tak 

vytváří opět společný či složený vrchol, ale již pochopitelně o něco menší, než 

byl uprostřed bójek. S dalším posunováním se po pásu bójkových detektorů 

směrem k propusti číslo 1 a ještě dále za ní dochází ke stále většímu opožďování 

druhých vln z propusti číslo 2 a efekt se střídavě opakuje jen s menšími a 

menšími vrcholy vln, se střídavými fázemi maxim a minim, tedy silnějšího a 

slabšího chvění, až vrcholky vln a jejich intenzita chvění zcela vymizí. 

Obrázek C 

 



S Feynmanem můžeme dodat, že „ačkoli tedy termín interference 

prvotně označuje vzájemné rušení vln, ve vědě existuje i termín konstruktivní 

interference, kdy se amplitudy obou vln sečtou a intenzita zesílí. Důležité je, že 

I12 není totéž jako součet I1 a I2. Říkáme, že zde pozorujeme konstruktivní a 

destruktivní interferenci.“12 Destruktivní tedy znamená, že se amplitudy odečtou 

a intenzita se zeslabí. Amplitudy jsou jednoduše ony maximální výšky hřebenů 

vln, anebo opačně maximální hloubky oněch údolí vln, odborněji řečeno 

„maximální přesah vlnění nad průměrnou hodnotu. Amplituda určuje množství 

energie, kterou vlna přenáší. Vlny o velké amplitudě nesou více energie než vlny 

o amplitudě malé, jak je ihned zřejmé, srovnáme-li rozbouřené moře s klidnou 

hladinou.“13 Tato definice rovněž poukazuje na to, proč I12 není součtem I1 a 

I2, neboť I není totéž co výška vlny v daný okamžik, ale, jak víme, kvadrát výšky 

h². Kromě toho si musíme uvědomit, že vlny nepřenášejí energii do bójek či 

detektorů pokaždé zvlášť v jeden konkrétní okamžik a do jednoho konkrétního 

místa či bójky, čili v nějakých oddělených balíčcích, a tudíž nespojitě jako tomu 

bylo u jednotlivých střel, které dopadaly postupně a v daný okamžik do konkrétní 

bedýnky. Intenzita vln má proto jinou křivku a jinou rovnici.  

Když tedy pracujeme pouze s jednou otevřenou štěrbinou, jsou sice 

obrazce intenzit pro tu či onu štěrbinu, jak jsme viděli, stejně vypadající jako v 

případě pravděpodobností u střel, avšak celková intenzita, při otevření obou 

otvorů, není součtem obou těchto intenzit, jako byla celková pravděpodobnost 

součtem jednotlivých pravděpodobností u střel. Je zcela patrné z obrázku, že 

výsledný obrazec celkové intenzity je mnohem zvlněnější, než by byl i součet 

jednotlivých obrazců při oddělených pokusech při uzavření jedné či oné propusti. 

Naproti tomu u střel v oddělených pokusech při jednotlivých součtech v 

jednotlivých bedýnkách pochopitelně dojdeme k celkovému počtu všech střel v 

jednom místě. Co se však týče samotné výsledné výšky vody h12 (tudíž nikoli 

intenzity nebo energie, již takto vysoká vlna nese), je to jednoduché a 

matematicky stejné jako v případě střel. Stačí jen sečíst amplitudy vln h1 

                                                 
12 Feynman, R., O povaze…, s. 146 a 147. „Na některých místech (kde má křivka I12 maxima) jsou vlnění ‘ve fázi’, součet amplitud je velký a 

je tedy velká i intenzita. Taková ‘konstruktivní interference’ nastane všude tam, kde je vzdálenost detektoru od jednoho otvoru větší (nebo 

menší) o celý násobek vlnové délky než vzdálenost detektoru od druhého otvoru. Na místech kam dopadnou vlny s fázovým rozdílem π (kde 

jsou v protifázi), bude výsledné vlnění v detektoru rovno rozdílu obou amplitud. Vlny ‘interferují destruktivně’ a pro intenzitu vlny dostáváme 

malou hodnotu. Tak malé hodnoty dostaneme všude tam, kde se vzdálenost otvoru 1 od detektoru liší od vzdálenosti k otvoru 2 o lichý násobek 

poloviny vlnové délky.“ (Feynman, R., Přednášky…, s. 499–500.) 
13 Hey, T. a Walters, P., Nový…, s. 388. 



vycházející jednou z otvoru číslo 1 a po druhé zase h2 vycházející z otvoru číslo 

2 a máme výslednou amplitudu h12.14 

Závěr: Aby vzniknul tzv. interferenční obrazec, je nutné, aby vlnění 

procházelo oběma štěrbinami současně, jakmile jeden otvor uzavřeme, 

interference zmizí, poněvadž v tu chvíli nebudou k dispozici od obou vlnění 

jejich maxima a minima, aby se mohly vzájemně rušit a zesilovat. Platí tedy, že 

h12 = h1 + h2, ale I12 ≠ I1 + I2, jestliže I = h², pak I1 + I2 = h1² + h2², tudíž 

I12 = (h1 + h2)². Čili znovu můžeme s Polkinghornem konstatovat, že „ve všem, 

co jsme řekli, opět není nic, co by nepřipadalo samozřejmé každému, kdo je jen 

trochu zběhlý v klasické fyzice.“15 A s Platónem bychom mohli říci: „Tohle 

všechno jsou jen předehry k vlastní písni, jíž jest třeba se naučiti /…/ vždyť přece 

snad nemyslíš, že by znalci těchto věcí byli již dobrými dialektiky“16 či v našem 

případě diakvantumlektici.17 

 

2.4 Elektrony 

Obraťme se nyní k podobenství o elektronech18. Zdrojem nám bude elektronové 

dělo s rozžhaveným wolframovým drátkem či vláknem uvnitř, u něhož lze docílit 

jednak odpařování toho, čemu říkáme elektrony, a rovněž to, že se budou 

elektrony šířit ze zdroje v jednotlivých intervalech a stejně rychle podle toho, jak 

jim to umožní zjednatelný elektrický potenciál, jenž elektrony urychluje. Je to v 

tomto smyslu stejné jako u střel. Místo nějaké pancéřované stěny nebo hráze s 

otvory si tedy vystačíme s pouhým stínítkem v podobě kovové či wolframové 

destičky, na které budou malinké a uzoulinké štěrbinky. (Feynman popisuje 

štěrbiny, které jsou nad sebou.) Za další detektorové stínítko nám poslouží 

Geiger-Müllerův počítač či elektrická stěna, elektrický násobič napojený na 

reproduktor, jenž umožní zaznamenat lupnutí nebo tiknutí dopadu částice 

                                                 
14 Je nutné opět podotknout, že h je míněna amplituda, nikoliv okamžitá výška vlny, která se mění v čase. Na rozdíl od výšky je amplituda 
(maximální výška vlny) v čase konstantní. 
15 Polkinghorne, J., Kvantový…., s. 64.  
16 Platón, Ústava…., 531e. 
17 Dialektika: řecky dialegésthai, rozmlouvat jaksi skrze prostor a smysluplnou řeč či v rámci logu, myšlenkovým postupem a cestou 

systematického tázání dojít alespoň nepatrného porozumění podstaty či bytnosti věcí samých. Pro nás to nyní znamená skrze 

diakvantumlektiku dojít k jakémusi náhledu kvantových záhad některých nejmenších fyzikálních veličin. 
18 V kvantovém světě lze popisovat dimenze mikrosvěta pouze v analogiích, náznacích a podobenstvích, neboť je kvantový svět naprosto 

nepředstavitelný a vymyká se jakýmkoli každodenním představám, nicméně jsou tyto příměry pro fyziky nepostradatelné, ačkoli postrádají 

nárok tzv. přírodovědné exaktnosti, o níž jsem psal v I. kapitole. Je dokonce možné říci, že zatímco tři slavná podobenství o Slunci, Úsečce a 
Jeskyni v Platónově Ústavě, která lze považovat za aproximaci k tomu, co se pokouší Sókratés nahlédnout, tedy nejvěrnějším přiblížením se 

ke sdíleným lidským hodnotám jako je například Dobro nebo rozdíl mezi myšlením tzv. vědeckým a filosofickým, tak v kvantovém světě ani 

toto přiblížení neplatí – pakliže nebudeme považovat celkově kvantový svět či mikrosvět za pouze sdílený produkt lidské mysli a následně 
techniky. 



v reproduktoru, anebo bude stěna potažena fosforeskující chemickou látkou, 

abychom mohli vidět po nárazech jednotlivých elektronů záblesky, právě tak jako 

jsme viděli dopady kulek do písku v bedýnkách.19 

Naše experimentálně připravené elektrony jsou jako kulky do 

opakovačky, kompaktní balíčky či elementární částice o stejné velikosti, jen v 

porovnání s kulkami mikroskopické (k tomu viz 1. příloha). Podobně jako střely, 

elektrony letí ze zdroje skrze stěnu se štěrbinami. Výsledkem postupného 

vypouštění elektronů je, v každém určitelném okamžiku a konkrétním místě, 

posloupnost záblesků na detektorové desce. K tomu dochází podle toho, jakou 

cestu a směr každý elektron uskutečnil skrze štěrbinové stínítko. Můžeme zvýšit 

nebo snížit intenzitu vypouštění množství elektronů, abychom mohli co 

nejzřetelněji sledovat postupné záblesky dopadů a záznamy jednotlivých stop či 

teček elektronů (nebo tiknutí v reproduktoru), nikoli snad elektronů samotných 

(otázka je, co je elektron). Budeme tak dle regulované intenzity vystřelování 

elektronů ze zdroje kupříkladu za hodinu registrovat mnohem více anebo 

mnohem méně záblesků a teček na detektoru či tiknutí v reproduktoru. V 

reproduktoru pokaždé uslyšíme jedno stejně hlasité tiknutí nebo cvaknutí (anebo 

vůbec žádné), čili elektrony se v tomto případě nijak nedělí. Pamatujme si, že se 

nikdy nestane, kdybychom měli třeba dva detektory s dvěma reproduktory od 

sebe vzdálenými, že by tiknutí nebo cvaknutí bylo slyšet z obou reproduktorů 

zároveň – zaznamenáváme tedy vždy jen jeden výsledek jednoho elektronu. 

Elektrony dopadají na detektor vždy v celcích, a to ve stejných a vždy jednotlivě. 

Přesně stejně jako v pokusu se střelami, můžeme pozorovat a měřit změny 

rozložení pravděpodobností dopadů či cvaknutí a množství elektronů v 

konkrétních místech během nějakého časového intervalu a v závislosti na tom, 

jak se postupně pohybujeme po detektorové desce, jednou blíže ke štěrbině jedné 

a dále za ní, po druhé blíže ke štěrbině druhé a dále za ní. 

                                                 
19 Jde o přístroj, v kterém je „trubice naplněná zředěným plynem, v níž jsou dvě elektrody. Jedna elektroda je tvořena přímo pláštěm trubice, 

druhá je ve tvaru vlákna umístěna v ose trubice. Na elektrody se přivádí napětí, které je těsně pod hodnotou zápalného napětí samostatného 

výboje. Proletí-li trubicí radioaktivní částice (nebo foton), ionizuje na své dráze molekuly plynu a vznikne krátkodobý výboj, který již lze 
elektricky (a elektronicky) dále registrovat.“ (Urgošík, B., Fyzika…, s. 289) 



Stejně, jako jsme si znázornili střely létající pouze z otvoru číslo 1 (při 

zakrytí otvoru číslo 2) prázdným kolečkem a k tomu pravděpodobnostní obrazec 

P1, označíme si také příslušné elektrony procházející pouze první štěrbinou a 

jejich pravděpodobnostní obrazec, zrovna 

tak černým kolečkem, jako kulky 

procházející jen otvorem číslo 2 (při 

uzavření otvoru číslo 1), si označíme 

elektrony létající pouze ze štěrbiny číslo 2 

a též jejich pravděpodobnostní obrazec. 

Vypadá to tedy, že ty neviditelné elektrony 

se (za)chovají (po vzoru myšlení klasické 

fyziky) zrovna tak jako ony velké viditelné 

střely z každodenního života – jako na 

obrázku A. Jakoby nám nezbývalo nic 

jiného, než sečíst jednotlivé pravděpodobnostní obrazce P1 a P2 pro každou 

štěrbinu přesně tak jako u střel a dostat výslednou pravděpodobnost dopadů a 

množství elektronů P12, čili tu naši známou imaginární křivku, kterou získáme, 

když spojíme vrcholy nakupených střel či elektronů s tím, že uprostřed celé 

detektorové stěny dosáhne plynule pravděpodobnostní křivka (tj. nemusí to tak 

být vždy nutně, neboť u házecí kostky se také může stát, že hodíme šestku 

několikrát za sebou) svého maxima, tam bude největší výskyt elektronů – právě 

tak jako tomu bylo se střelami, stačí si to spočítat, třeba v osmé přihrádce (místě 

detektoru) uprostřed se nachází přesně čtyři střely či elektrony, jež prolétly 

štěrbinou číslo 1 a čtyři prolétnuvší štěrbinou číslo 2, tj. dohromady osm, a úplně 

dole dvě střely či elektrony ze štěrbiny číslo 1 a tři ze štěrbiny číslo 2, tj. celkem 

pět kusů. 

Nyní ale přichází ke slovu píseň sama, jak by řekl Platón, tj. samo 

mystérium divokého a šíleného kvantového dění. Navzdory tomu všemu, co jsme 

si již sáhodlouze objasnili – tzn. že mimo jiné elektrony jako částice vždycky 

létají ze zdroje po jednom jako jednotlivé a diskrétní balíčky, přesně tak jako naše 

střely, a tudíž vůbec nerozptylují svoji energii jako vlny, a dále zanechávají 

postupně pouze jednotlivé záblesky a znatelné jedno-tečky na detektorovém 

stínítku, právě tak jako jednotlivé kulky zůstávaly v písku v bedýnce – se 

elektrony chovají-nechovají a vytváří-nevytváří tytéž pravděpodobnostní 

Obrázek A 

 



obrazce, jako jsou výsledné pravděpodobnostní obrazce střel a dokonce i vln. 

Podívejme se na obrázek D, jenž se týká elektronů a bude nám to ihned zřejmější. 

Obrázky A pro střely a B pro vlny jsou totiž v obrázku D jaksi podivně 

promíchané.20 Když je vždy jedna ze štěrbin uzavřená a měříme 

pravděpodobnosti dopadu pouze pro jednu štěrbinu, tak pravděpodobnostní 

obrazec P1 množství výskytu je stejný pro střely a elektrony (I1 pro vlny vypadá 

také podobně), stejně tak je pravděpodobnostní obrazec P2 stejný pro střely a 

elektrony (I2 pro vlny vypadá také podobně), ale když jsou obě štěrbiny otevřené 

současně, je pravděpodobnostní obrazec P12 diametrálně odlišný pro střely a 

elektrony (tj. P12 ≠ P1 + P2), poněvadž P12 pro elektrony vypadá jako obrazec 

I12 pro vlny, ačkoliv se elektrony přece nikdy nepůlí ani nerozplynou jako vlny 

(nebo snad ano?). Tudíž dojdeme k neuvěřitelně nejasnému závěru, že se někde 

a někdy chovají elektrony jakožto nedělitelné částice a někde a někdy jakožto 

vlny.21 To potom znamená, že u každého elektronu může docházet i k jeho 

ovlivňování skrze interferenci; proto mohou elektrony vytvářet (makroskopický) 

částicový obraz a zrovna tak interferenční obrazec (anebo spíše ani jedno, ani 

                                                 
20 Zde je nutné již zdůraznit, že „to namalované“ na obrázku mezi zdrojem a detektorem, nejsou částice a vlny, částico-vlny nebo vln-tice, které 
takto existují někde mimo nás. Obrázek je mente concipere, tj. naše – vědecká – vyformovaná představa založená na našich každodenních 

představách a vnímání světa spolu s teoretickým předporozuměním. Z uvedeného důvodu Bohr do svých obrázků, viz první obrázek, žádné 

částice a vlny nebo trajektorie nemaloval, protože to nevidíme; trajektorií je nekonečný počet. Vidíme pouze stopy až „toho něčeho“ na stínítku 
a tyto stopy jsou již makroskopické. Vidíme pouze makroskopickou konstrukci přístroje, štěrbin, desek, šroubů etc. 
21 Někde a někdy chovají … kurzíva má zdůraznit neurčitost místa a času a pojem chování lze nahradit pojmem projevují, ukazují etc. a to ve 

vztahu k pozorování či měření v experimentálním prostředí, i když otázka je, co toto vše obnáší. Je nutný pozorovatel nebo není, aby elektron 
dělal (anebo nedělal) to, co dělá? Nestačí již pouhé experimentální uspořádání, aniž bychom pozorovali a měřili? Jaký je rozdíl mezi měřením 

a pozorováním v kvantové fyzice? Co když také neexistují elektrony v množném čísle, ale je pouze jeden jednolitý vesmírný elektron, který je 

však oproti Parmenidově jedno-bytí proměnlivý? A konečně, co když je to vše výplodem lidské mysli a prostřednictvím ustanovujícího 
zjednávání či Ge-stellu, který jsem popisoval v I. kapitole, zcela nově vytěžená a vyformovaná příroda, již lze aplikovat v technice? 
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druhé, ale něco ještě jiného). Ovšem při obou otevřených štěrbinách nejsme 

schopni určit přesně nejen kam elektron dopadne a jestli tam vůbec dopadne, ale 

jak a kudy vůbec letěl (pakliže vůbec letěl!). Ve fyzice mikrosvěta vzniká 

nepochopitelná nejistota a podivná rozporuplnost; není tu svět přesnosti nebo 

jasnosti či zřetelnosti (clare et distincte), jak by například požadoval Descartes. 

Není tu ani svět klasických ohraničených objektů a pozorujících subjektů. 

Náš experiment prostě neposkytuje stanovení dráhy letu elektronu při 

obou otevřených štěrbinách: nevíme, kterou štěrbinou prošel ten či onen elektron 

v tomto experimentu. Nezískáme a nemáme k dispozici tuto informaci o jejich 

putování a pohybu, jediné, co tedy můžeme měřit, je pouhá pravděpodobnost 

výsledného dopadu či tiknutí v reproduktoru jednotlivých elektronů vylétnuvších 

ze zdroje snad cosi jako částice a již dopadnutých cosi-částic (pozorovatelných 

stop) na detektoru, a proto jsou jednotlivé záblesky či záznamy teček elektronů 

oproti střelám zobrazeny v místech dopadu P12 kolečkem napůl černě a napůl 

prázdně. Ještě názornější by však paradoxně bylo nemalovat vůbec žádná kolečka 

ani vlny jako elektrony, jak připomíná Feynman Bohrovy kresby experimentů, 

poněvadž je máme v mysli (Husserl by řekl v podobě intencionálních objektů – 

nicméně stále jakýchsi objektů). Nevíme, co se tam přesně děje, tudíž ani nevíme, 

co přesně namalovat, nicméně, jak ukáži, jedna z paradoxních interpretací může 

být, že nedělitelný elektron prošel oběma štěrbinami zároveň. Jiné interpretace 

mohou říci, že elektron neprošel žádnou, prošla pouze jeho pravděpodobnostní 

vlna, interpretace mnoha světů říká, že elektron může být na více místech, ve více 

světech najednou a že naše vědomí zná (asi) jen jeden svět. Dokonce se může 

ukázat, že neexistují elektrony v množném čísle, nýbrž jedno-elektron 

v okamžitém čase tam-zpět jakožto nekonečně-jedno-smotaná trajektorie a anti-

trajektorie, z níž nám v experimentech vyskočí či zkolabuje to, čemu chceme 

říkat elektron (v jedné rovině nebo trojrozměrném prostoru). 

Vypadá to, jakoby se z obou štěrbin šířil podivný druh elektronového 

vlnění, kdy se elektron chová a cestuje jako cosi-vlny, tj. dojde k jeho záhadné 

změně chování, tj. k difrakci či ohybu skrze štěrbinové stínítko v podobě vlnové 

interference, jak ukazuje obrazec, ale dopadá na detektor s jistou 

pravděpodobností dopadu zase jako pozorovatelná cosi-částice – přesněji řečeno 

vidíme jen pozorovatelný makroskopický záznam či stopu, nikoli částici samu – 

avšak oproti střelám s tím důležitým rozdílem, že ty jednotlivá kolečka černá a 



prázdná už ani nedávají dohromady součet výsledných koleček v jednotlivých 

místech P12, proto jsou též kolečka znázorněna napůl tak a napůl onak. Navíc 

čtyři interferenční minima (podobně jako u vln) v posledním sloupci (oba otvory 

otevřené), která lze na obrázku vidět, nejsou ani součtem zaznamenaných 

elektronů při otevření jednou štěrbiny číslo 1 a jednou štěrbiny číslo 2. Takže, 

když pokus děláme odděleně pouze s jednou štěrbinou a pak s druhou, ztratí se 

interference, ale zato nám experimentální matka příroda umožní zcela přesně 

určit a spočítat množství stop elektronů v každém místě právě tak jako střel, 

neboť se elektron od zdroje až po náraz na detekční desku chová jako to, co 

nazýváme částice, nebo jako střela. A naopak, když pokus provádíme s oběma 

otvory otevřenými, umožní nám experimentální matka příroda pozorovat pouze 

výsledný interferenční obrazec – pak ovšem zase nemůžeme v místech 

výsledného obrazce přesně spočítat stopy elektronů jako střely, neboť jich tam je 

vždy buď méně anebo více oproti výslednému pravděpodobnostnímu obrazci v 

prostém součtu obou pravděpodobností dopadu. Proto jsem pro čtenáře vybral 

pro popis obrázky od Heye a Walterse, jež jsou názornější než obrázky Feynmana 

a Bohra, kteří tam žádná kolečka raději ani nemalují; nicméně nenázorné obrázky 

jsou mnohem názornější, jsou totiž přesnější. 

Feynman říká, že „počet elektronů, které dopadnou do určitého bodu, 

není roven počtu těch, které proletí otvorem 1, plus těch, které proletí otvorem 

2“22, jak by se mohlo zdát z naivního předpokladu, že každý elektron přeci 

prochází pouze buď jedním anebo pouze druhým otvorem. Tento předpoklad se 

ukázal mylný. Lze to vyjádřit ještě jinak: naprosto šokující a záhadné se ukázalo, 

že „existují takové body, do nichž přiletí velmi málo elektronů, když jsou otevřeny 

oba otvory, ale když jeden z nich zavřeme, přiletí do nich mnoho elektronů, takže 

zakrytím jednoho otvoru se zvýší počet od druhého otvoru“. Jinak řečeno, 

odkrytím druhého otvoru se sníží pozorovaný počet elektronů dopadnuvších do 

jistého místa. Je rovněž důležité si povšimnout, „že ve středu křivky je P12 víc 

než dvakrát větší než P1 + P2. Vypadá to tak, jakoby se zakrytím jednoho otvoru 

snížil počet elektronů, které přilétávají druhým otvorem.“23  

                                                 
22 Feynman, R., Přednášky …, s. 503. 
23 Feynman, R., Přednášky …, s. 502. V našem obrázku je výsledná pravděpodobnost díky větší názornosti označených půlených kroužků 

elektronů dána takovou křivkou, která je uprostřed přesně dvakrát větší (16 kroužků) než součet jednotlivých (8 kroužků) pravděpodobností. 
U jiných autorů může být výsledná křivka bez nakreslených jakoby elektronů ještě o něco vyšší jako je tomu u Feynmanovy křivky.  



Výše naznačené je jedno z ústředních mystérií kvantové teorie (a je jich 

mnohem více) a prostřednictvím našeho rozvrhu před-porozumění, řeči, teorií, 

Ge-stellových metod a experimentů také záhada experimentální přírody. 

Mystérium, které od počátku kvantové mechaniky nikdo nedokázal plně 

vysvětlit, ale pouze nějak popsat a s bujnou fantazií a vírou rozmanitě 

interpretovat. Právě tak nikdo nedokázal vysvětlit záhadu toho, co se děje v 

našem dějinném zdroji implicitních před-porozumění a nekonečných kontextů 

procesů a pohybů myšlení, než nám dopadne či zkolabuje nějaká implicitní 

nezformovaná myšlenka s jejími neurčitými a nekonečnými kontexty před-

porozumění do jedné z již konečných explicitních a vyformovaných možností, 

kupříkladu při reflexi, a my proneseme jedno konkrétní zaznamenatelné slovo 

(jako se zaznamená stopa částice na detektorovou desku nebo cvaknutím v 

reproduktoru), co se zároveň děje při myšlení a artikulaci, a po této artikulaci i s 

artikulací samou. Kdy a kde dochází k určitým interferencím? Kdy a kde k 

narušení interferencí? A kdy a kde pouze k doplňování? Je to všechno 

dohromady, jak řekne Feynman, „úplně záhadné a čím víc na to myslíme, tím se 

to zdá záhadnější.“24  

Mohli bychom namítnout, že přeci jen musí z hlediska klasického a 

objektivistického vidění světa ve fyzice platit (viz I. kapitola), že střela byla, je 

a bude střelou, elektron byl, je a bude nedělitelnou částicí a vlna je prostě pouze 

vlnou. To vše by mělo být přesně určitelné a měřitelné; tzn. že musíme nalézt 

kompletní informace o daných jevech, kauzálně potom tyto informace 

determinovat do budoucnosti i do minulosti. Elektron přeci nemůže vyjít ze 

zdroje jako částice (pakliže částice), rozptýlit se nebo se rozdvojit (když je 

nedělitelným) tak, aby se nějak dostal skrze stínítko snad oběma otvory naráz a 

jako vlna interferoval, a pak se pro změnu rozhodl zkolabovat z vlnové funkce a 

dopadnout na detekční stěnu zase tak, že udělá tečku opět jako částice, tedy, že 

celkem vytvoří tečky, kterých dokonce ještě nebude ani na daných místech stejný 

počet jako u střel, a zároveň interferenční obrazec. Musí tedy projít buď tou anebo 

onou štěrbinou jako částice a to, že se vytvoří interferenční obrazec, a nikoli 

obrazec pravděpodobnostní jako u střel, je jakýsi trik, který musí být 

vysvětlitelný na základě novověkého paradigmatu vědy. „Klasický“ elektron 

                                                 
24 Feynman, R., Přednášky …, s. 502. 



všechno nemůže stihnout najednou, neboť oproti fotonu má redukovatelnou 

rychlost a neexistuje nějaká nekonečná rychlost či nějaký vliv, aby umožnil 

elektronu být v jednom okamžiku tam a tady. Nebo snad ano? 

Green k uvedenému parafrázoval Feynmanovy podivínské historky o 

elektronech. Totiž to, že elektron prošel oběma otvory najednou, ještě není tak 

ďábelské, píše Green, protože kvantová fyzika došla „k tvrzením ještě 

divočejším“. Prý „při cestě od zdroje k danému bodu na stínítku letí každý 

jednotlivý elektron ve skutečnosti po každé myslitelné trajektorii současně. Prolétá 

krásnou a uspořádanou dráhou skrz levou štěrbinu, zároveň však ukázněně letí i 

systematickou dráhou skrze pravou štěrbinu. Kulhá směrem k levé štěrbině, ale 

těsně před ní si to namíří do štěrbiny pravé. Potuluje se nahoru, dolů, dozadu a 

dopředu, a nakonec proskočí levou štěrbinou. Vydá se na dlouhou cestu do 

galaxie v souhvězdí Andromedy, vrátí se zpátky a levým otvorem doletí ke 

stínítku. A tak bychom mohli ještě dlouho vyprávět, jak podle Feynmana elektron 

současně čmuchá na každé možné trase spojující startovní pozici s cílovou 

zastávkou.“25 Ve Feynmanově teorii (jinak než v původní kvantové mechanice 

s principem neurčitosti) je prostřednictvím tzv. sčítání přes dráhy či součtů přes 

historie možné každé dráze přiřadit číslo pomocí stanoveného algoritmu a tyto 

čísla se potom všechny sečtou (nicméně čísla nejméně pravděpodobných či zcela 

podivných drah se nakonec vyruší) a při vypočítání pravděpodobnosti dojdeme 

ke stejným závěrům, které předpovídá kvantová mechanika. Ve Feynmanových 

diagramech drah například dráha jablka, které vidíme letící z bodu A do bodu B, 

pochopitelně nejvíce přispívá k součtu všech možných drah, poněvadž je 

nejobvyklejší v našem každodenním světě. Každopádně jakákoli částice prochází 

z bodu A do bodu B všemi možnými drahami – kupříkladu i vesmírnými – 

najednou a tato teorie dokáže skvěle definovat pravděpodobnosti těchto drah na 

jakékoli úrovni.26 

Rozdíl mezi naším každodenním světem a tím kvantovým je tudíž mimo 

jiné v tom, že v našem klasickém světě (založeném tradičně na představě řádu a 

                                                 
25 Green, B., Elegantní…., s. 105. Představme si, jak mi uvedl kolega Škorpil, modelově jiný příklad z každodenního života. Místo elektronu 
si uveďme hráče tenisu, který nemá proti sobě soupeře a rád by si zahrál sám proti sobě. Jediné co bude potřebovat je schopnost 

vysokorychlostního běhu. Při odehrání jednoho míčku, by musel být schopen dostat se rychle na druhou stranu hřiště, aby odehrál míček zpět 

a opět naopak. Představme si, že takový hráč bude mít schopnost běhat neomezenou rychlostí (již Einstein nepopřel) a bude odehrávat míčky 
na obou stranách hřiště sám na sebe a jeho rychlost by se zvyšovala, až by došlo k situaci, kdy nebude možné vůbec pozorovat, na které straně 

se nyní tentýž hráč nachází a hraje, totéž by platilo pro míček. Tímto způsobem si lze (možná) představit existenci nějaké částice současně na 

dvou místech (nebo kolika místech chceme) zároveň. 
26 K tomu viz podrobně Feynman, R., Neobyčejná…. Stručně viz Hawking, S., Stručná…., s.87–88. Kaku, M., Paralelní…, 153–154. 



Newtonovském rozvrhu mechaniky) částice nebo pohybující se objekty zastávají 

pro naše smysly pouze jednu dráhu, již lze určit v prostoru a čase, tzn. že taková 

trajektorie přesně odpovídá teoretickému parametru či klasické teoretické 

reprezentaci pozorovatelné dráhy. Leč v kvantovém světě je to jinak. Klasické 

teoretické parametry se neshodují, nereprezentují nějakou konkrétní trajektorii. 

Veškerá vědecká deskripce je zde ve zcela jiné pozici než deskripce pohybu 

v každodenním světě nebo klasické fyzice. Mlodinow hovoří populárně o 

uvedeném takto: „Ten podivný kvantový svět vzniká právě proto, že musíte vzít 

v úvahu ty další dráhy. Pro velké objekty vede způsob sčítání drah k tomu, že 

pouze jedna dráha je podstatná – a ta obvyklá, klasická –, takže žádné kvantové 

jevy nepozorujete. Ale v případě subatomárních částic, jako je elektron, nemůžete 

ignorovat ani dráhy, při nichž elektron cestuje až na hranici vesmíru nebo se 

pohybuje v čase dopředu i dozadu. Kvantový elektron tancuje kosmický tanec po 

celém vesmíru, ze současnosti do budoucnosti a do minulosti, odsud do každého 

koutu vesmíru a zpátky. Při pohybu podél těchto drah opovrhuje ortodoxními 

pravidly chování a počíná si, jakoby mu příroda zapomněla vnutit své zákony. 

Jak to vyjádřil Feynman, dokonce i ‘časová posloupnost událostí /…/ je 

nepodstatná’. A přitom, jakýmsi zázrakem, jako když hudební nástroje hrají ve 

vzájemné harmonii, se všechny ty dráhy nakonec sečtou v jediný kvantový stav, 

který experimentátor pozoruje.“27 Lze v tomto případě vůbec hovořit o elektronu 

a elektronech, když nevíme, co se s nimi děje? Lze vůbec mít nějakou představu 

o elektronu ve formě alespoň intencionálního objektu v interakci s tím, co se nám 

ukazuje v experimentech? To je problém. Aby uvedené nepůsobilo zcela 

bláznivě a v úplném protikladu k Einsteinově speciální nebo později obecné teorii 

relativity, lze s Gribbinem dodat, že „Einsteinovy rovnice nám říkají, že sečtením 

dvou (nebo více!) rychlostí, jež jsou menší než c, nikdy nemůžete dostat relativní 

rychlost větší než rychlost světla. Ale už neříkají, že se nelze pohybovat rychleji 

než světlo.“28 

Podstatné je uvědomit si, že všechny dosavadní experimenty tohoto druhu 

včetně Feynmanových byly více méně teoretické, myšlenkové. To znamená, že 

výše uvedené je zejména mente concipere, jak by řekl Galileo. Skutečné, 

                                                 
27 Mlodinow, L., Feynmanova…, s. 34. 
28 Gribbin, J., Schrödingerova…, s. 110. Pro zajímavost jen uvádím, že v současně době dokáží vědci světlo zpomalit na rychlost pod 60 metrů 
za vteřinu, k tomu viz Dvořák, V., Světlo…. 



složitější a rafinované experimenty s elektrony a fotony byly realizovány až 

přibližně od poloviny 80. let. Přestože Feynman objevil pro kvantovou 

mechaniku převratné diagramy, jimiž bylo možné podle non-klasických pravidel 

sčítat rozmanité trajektorie částic (dráhové integrály) a trochu jinak než 

obvyklými kvantově-matematickými postupy nahlížet dění v kvantovém světě, 

tak ani tyto diagramy a praktické experimenty nevysvětlily záhadu kvantového 

světa. Dvojštěrbinový experiment (v různých obměnách a pomocí například 

zrcadel29) lze v dnešní době provádět nejen s elektrony, nýbrž i s jinými 

kvantovými cosi-jako-objekty, kupříkladu s fotony nebo dnes již s velkými 

molekulami, které čítají přes sto atomů; všechny tyto cosi-objekty interferují při 

průchodu obou otevřených otvorů, chovají se kvantově mechanicky, nicméně si 

jejich pohyby nedokážeme dost dobře představit ani je zachytit. Jsme v rámci 

dualistické povahy kvantových cosi-objektů schopni hovořit jen o statistické 

pravděpodobnosti toho, kam asi elektron, či spíše mnoho elektronů, na 

detektorovém stínítku dopadne. Vidíme jen záznamy jejich dopadů a 

interferenčních obrazců.30  

Než přejdu k tzv. problému pozorování shrnu ve třech bodech výše 

uvedené a poslední bod ještě prohloubím. Z důvodů, které jsou již zřejmé, nebudu 

hovořit pouze o kvantovém chování elektronů, nýbrž i fotonů. 1) Střely jako 

makroskopické částice létají jednotlivě jako nedílné a stejně velké balíčky. 

Měříme u nich pravděpodobnost dopadu, čili: P12 = P1 + P2, a nevytváří 

interferenční obrazec. Ovšem, abychom byli alespoň v něčem přesní: „Z 

vlnového popisu vyplývá, že vlnové délky kulek jsou tak nepatrné, že interferenční 

obraz je velmi jemný. Tak jemný, že oddělená maxima a minima nelze rozeznat 

žádným detektorem s konečnými rozměry.“31 Velké objekty nebo i vesmír se 

chovají také nějak kvantově, ale my to pouze v každodenním životě nedokážeme 

pozorovat, nemáme na to uzpůsobené smysly. V kvantové teorii přichází ke slovu 

                                                 
29 Moderní experimenty s fotony se provádějí například v Machově-Zehnderově interferometru viz Cejnar, P., Dušek, M., Kvantové hlavolamy 

I., II., III. 
30 Z hlediska úspěšnosti a vysoké míry přesnosti statistických pravděpodobností a předpovědí (a ty jsou opravdu velice úspěšné) v kvantových 

experimentech je pro kvantového mechanika chování jednoho elektronu pochopitelně nezajímavé, neboť ukazatelem mu je statistická 

vykazatelnost chování mnoha elektronů v rámci různých výpočtů a výsledků měření. Každodenního vědce nemusí filosofické diskuse zajímat, 
jak v dobrém a vtipně popisuje Gilmore – fyzik elementárních částic, pracující v Brookhavenské národní laboratoři a ve střediscích lineárních 

urychlovačů v USA a v CERNu v Ženevě – na adresu „mechaniků“: „Všechny tyto akademické diskuse o tom, co elektron opravdu dělá či 

nedělá, to není nic pro nás. Jsme přece především mechanici. Pro mě je nejdůležitější to, že kvantové zákony fungují – a fungují dobře. Když 
vypočtu amplitudu nějakého procesu, říká mi, s jakou pravděpodobností se co stane. Dává mi pravděpodobnost různých výsledků měření – a 

dává ji přesně spolehlivě. Mou věcí není starat se o to, co elektron dělá, když se na něj nedívám, já chci vědět, co zjistím, když ho pozoruji. Za 

to jsem placený.“ (Gilmore, R., Alenka…, s. 74.) 
31 Feynman, R., Přednášky…, s. 506. 



starověký šprýmař Zenón z Eleje. Novověká matematika infinitezimálního 

počtu, která jeho slavné aporie sice vyvrátila pro každodenní vnímání pohybu, 

však nevysvětlí už hloubku paradoxů mikrosvěta, které se také příčí zdravému 

rozumu.  

2) Vlny mohou mít velikost celkem libovolnou, čili přenášet tak téměř 

libovolně velikou intenzitu či energii vln, kterou u nich měříme. Když bude od 

zdroje spojitě přicházet velmi malé vlnění, bude pochopitelně u bójek vlnění již 

nepatrné a naopak. Přestože z výuky ve škole víme, že se voda skládá z částic 

zvaných molekul, je pro nás představa spojité vlny od samotného počátku zcela 

samozřejmá, neříkáme tudíž, že se energie či intenzita přenáší v balíčcích či 

celcích energie, čili: I12 ≠ I1 + I2, ale I12 = (h1 + h2)² a součet amplitud vln 

h1 + h2 vytváří interferenci.  

3) Elektrony (námi připravené) létají jednotlivě v celcích jako nedílné a 

stejně velké balíčky (mají tutéž hmotnost a přibližně stejnou energii; de facto jsou 

pro nás nerozeznatelné, odlišují se pouze svým spinem, tj. směrem částice 

v prostoru, což si lze zjednodušeně představit jako rotaci elektronu kolem své osy 

do pozice buď nahoru anebo dolů) a měříme u nich pravděpodobnost P dopadů 

elektronů jako u střel, ale nikoli intenzitu vlnění I, poněvadž vidíme jen dopady 

stop jednotlivých elektronů jako střel. Pakliže je výsledný obrazec také 

interferenční, musí existovat nějaká „výška elektronové vlny“ jako byla výška 

vlny na vodě, aby tedy došlo k interferenci. Ovšem namísto výšky h a jejímu 

kvadrátu jako intenzitě I, hovoříme u elektronové cosi-vlny – jejíž kvadrát nám 

musí poskytnout pravděpodobnost průchodů (či pohybů-nepohybů) toku 

elektronů – o amplitudě kvantové pravděpodobnosti dopadů elektronů; označíme 

ji a (amplitudy v kvantových jevech jsou komplexní čísla, přesněji: amplitudy 

jsou jimi reprezentovány). 

Potom platí: kvantová „výška“ a1 je amplitudou průchodů elektronů 

otvorem číslo 1 a výsledná pravděpodobnost je potom kvadrátem této amplitudy, 

tj. P1 = a1². A pro otvor číslo 2 platí P2 = a2². Celková amplituda je sice součtem 

těchto jednotlivých amplitud, a tím dochází k interferenci, avšak, jak víme už z 

příkladu vln, celková pravděpodobnost nabývá při druhé mocnině nikoli celkové 

intenzity vlny, nýbrž kvantové pravděpodobnosti P12. Sama amplituda či vlnová 

funkce procházející oběma štěrbinami může být i záporná, neboť se vlny také při 

interferenci ruší, proto až kvadrát amplitudy umožňuje posuzovanou 



pravděpodobnost. Jinak řečeno: amplituda umožňuje rozdělení či hustotu 

pravděpodobnosti dopadu, čili: P12 ≠ P1 + P2 , P12 = (a1 + a2)² – vlnová funkce 

vytváří záhadnou interferenci tím, že kvantový cosi-objekt interferuje jaksi sám 

se sebou při průchodu oběma štěrbinami a další záhadu tím, že se jaksi rozhodne 

(bez nás nebo díky nám?), kam má dopadnout, aby vposledku ve škále ostatních 

například elektronů vytvořil interferenční vzorec. A je to právě dvojštěrbinový 

pokus, díky němuž nám interferenční obrazec odhaluje diferenci a podivnou 

dualitu mezi vlnou a částicí – zde ještě nemluvím o Bohrově komplementárním 

rámci, jenž má podivnou dualitu (tu každému fyzikovi a studentovi známou) 

vysvětlit či spíše se jí pokusit vskutku kuriózním způsobem, tj. 

komplementárním, porozumět a uchopit (k tomu viz II. kapitola). 

Oproti elektronům mají fotony tzv. nulovou klidovou hmotnost, přestože 

mají energii a šíří se rychlostí světla. Naproti tomu se elektrony mohou 

přizpůsobit v rychlosti okolním podmínkám nebo my můžeme rychlost elektronů 

korigovat. Světlo přichází v podobě cosi-svazečků či kvant elektromagnetického 

pole (k tomu více viz 1. příloha), které se objeví z jakési nicoty, šíří se v podobě 

vln a odchází v podobě kvanta zase do nicoty. Celý proces je neustále jaksi 

bublavě vroucí a nepřehledný. „Jako kvantové fluktuace se náhle z nicoty mohou 

objevit nejen fotony“ 32, poněvadž se toto vzcházení do existence a mizení z 

existence může dít se všemi druhy částic. Nicméně je důležité s Chýlou upozornit, 

že pojem nicoty nebo vakua je v kvantové teorii mnohem komplikovanější, neboť 

takový jakýsi prázdný prostor není tak úplně prázdné vakuum; vakuum pro 

moderní fyziky není „pouhé prázdné nic“33. Jde o jakousi superpozici 

rozmanitých stavů elektromagnetického pole nebo o nejnižší energetický stav 

hmoty. Možná by bylo možné použít Anaximandrovo neurčité prohlášení: z čeho 

věci vznikají, do toho též zanikají. A to, do čeho zanikají je řecky apeiron, čili 

jakési neomezeno (nikoli ve smyslu plynulé linearity nebo matematického 

nekonečna), neurčeno, něco, co nemá určitelné peras, tj. mez, omezení, 

ohraničení, stanovenou hodnotu. 

Gilmore výstižně píše, že „vakuum není prázdnota – je v něm vždy jakási 

pěna zanedbatelně krátce žijících částic“34. Jde o virtuální cosi-částice, které 

                                                 
32 Gribbin, J., Schrödingerova…, s. 161. 
33 Chýla, J., Einstein…, s. 14. Heidegger by v této souvislosti mohl výstižněji o vaku říci: „není to nic“, „není to nikde“ a současně to není „to 

něco“; uvedené však probírá ve vztahu k problematice úzkosti v Bytí a čase. 
34 Gilmore, R., Alenka…, s. 99. 



nenabývají (oproti tzv. reálným či klasickým částicím, tj. déle trvajícím) 

přesných vztahů a hodnot energie, hmotnosti a hybnosti, neboť neurčité 

především virtuální fotony či kvantová fluktuace35 zprostředkovává například 

přechody elektronů do nižších nebo vyšších energetických hladin či stavů; 

virtuální skutečnosti tak napomáhají produkcím, změnám a interakcím částic a 

antičástic v kvantovém světě. Čím extrémnější a vyšší jsou fluktuace či výkyvy 

množství energie nějakého systému, tím kratší dobu, po kterou tuto energii 

měříme, takový stav trvá. Proto je množství energie v krátkém čase neurčité, a 

tedy kvantové cosi-objekty jsou zase virtuálnější, a naopak v delším čase je 

všechno určitější a fluktuace menší (pro polohu a hybnost částice nebo pro energii 

a čas platí Heisenbergův princip neurčitosti a Bohrova komplementarita, k tomu 

viz zejména II. kapitola). Energie pochází právě z kvantové fluktuace či je 

kvantovou fluktuací; přestože se energie v krátkodobém čase neustále proměňuje 

a mění své formy, zachovává se, tj. z dlouhodobějšího hlediska je celkové 

množství energie v nějakém systému stejné. Takto se vytvářet „mohou nejen 

fotony, ale i částice jako jsou elektrony. Ty musí ovšem vznikat současně i se svou 

antičásticí, aby se celkový náboj neměnil. K vytvoření klidové hmotnosti částic je 

třeba energie, ale potřebná energie může být na krátkou dobu dodána kvantovou 

fluktuací. K takové fluktuaci může dojít i tehdy, když původně žádná energie 

nebyla k dispozici a částice mohou vznikat doslova z ničeho. "Prázdný prostor" 

je ve skutečnosti bublající polévka párů částic a antičástic.“36 Tak zvané reálné 

částice též nabývají svých virtuálních charakteristik a možná lze konstatovat, že 

z hlediska času je míra virtuality u částic mnohem vyšší než jejich míra reality. 

(Zde se jedná už o jiné či alternativní pojetí skutečnosti než jsem popisoval v I. 

kapitole z hlediska novověkého vidění světa, které se stále učíme ve školách a na 

univerzitách.) Reálná částice by se měla podle našich představ chovat v čase a v 

prostoru uspořádaně, zatímco virtuální „částice“ tomu všemu nějak uniká – je 

spíše všude v prostoru a mimo čas. Kde se však nachází hranice mezi virtuálními 

a reálnými hledisky částice, je velice diskutabilní. 

                                                 
35 V nejobecnější rovině jde u kvantové fluktuace podle Kakua o „nepatrné odchylky od klasických teorií Newtona nebo Einsteina způsobené 

principem neurčitosti. I vesmír mohl kdysi vzniknout jako kvantová fluktuace vakua (hyperprostoru).“ Podobně u kvantové pěny jde o „nepatrné 

pěnovité deformace prostoročasu na škálách Planckovy délky. Kdybychom dokázali pozorovat strukturu prostoročasu na planckovských 
rozměrech, spatřili bychom malé bublinky a červí díry.“ Planckova délka je 10-35m, což je „rozměrová škála velkého třesku, na níž je gravitace 

stejně silná jako ostatní interakce. Na těchto rozměrech má prostoročas ‘pěnovitou’ strukturu plnou bublinek a červích děr, které neustále 

vznikají z vakua a ihned zanikají.“ (Kaku, M., Paralelní…, s. 339) K Planckovi viz 1. příloha. 
36 Gilmore, R., Alenka…, s. 107. 



Z uvedeného důvodu experimenty odhalují značný počet záhad.37 Proto 

také elektrony mohou dělat podivné a nevysvětlitelné kvantové kousky, které 

jsou pro klasickou fyziku ne-přijatelné. Jestliže nevíme, co přesně elektron dělá, 

nachází se ve všech svých možnostech či trajektoriích, je v tzv. superpozici stavů 

(více viz 1. kapitola, pozn. 160). Nicméně pro lepší představu lze naznačit 

chování elektronů ještě prostřednictvím dvou obrázků, alespoň v jedné 

perspektivě. Na prvním nákresu je vlevo znázorněna klasická představa chování 

elektronů a vpravo kvantové chování. 

Ve druhém obrázku (viz níže) můžeme vidět korpuskulárně-vlnový 

dualismus u elektromagnetického vlnění (v jedné rovině, což je sice 

představitelné, ale musíme si uvědomit, že je to pouze vizualizace skutečnosti, o 

které vlastně nic nevíme). Nahoře lze nejprve pozorovat vlnění o nižší frekvenci 

, tzn. o větší vlnové délce , následně je vlnová délka při zvyšování frekvence 

elektromagnetického vlnění kratší a kratší, až dosáhneme extrémnější pozice, v 

níž již postupně nerozeznáváme vlnění, nýbrž začínáme pozorovat pouze cosi 

jako částici. Hranice přechodu je neurčitá. Celý děj je vyobrazen spojitě jako je 

spojité zrychlování a zpomalování vozíku na horské dráze, který buď plynule 

ztrácí potenciální energii ve prospěch kinetické anebo naopak. Vlna tak přestane 

mít konstantní amplitudu, a tím dojde k uvedené fluktuaci, a záření se tak bude 

šířit, vyzařovat a dávkovat v kvantech či fotonech nebo obrazně řečeno v 

miniaturních vlnových klubíčcích.38 

                                                 
37 Například během výzkumů monochromatického světla se podle Feynmana zjistilo, že se odráží pouze neurčitě částečně. „Z fotonů 

dopadajících na jedno rozhraní vzduch-sklo se asi 4% odrazí. Už to je hluboká záhada, protože nelze předpovědět, který foton se odrazí a který 

projde. Když přidáme druhé rozhraní, je výsledek ještě podivnější: místo toho, aby se odrazilo očekávaných 8% fotonů, může být částečný odraz 
zesílen až na 16% nebo zcela potlačen, podle síly skleněné destičky. Tento podivný jev částečného odrazu na dvou rozhraních lze pro intenzivní 

světlo vysvětlit pomocí vlnové teorie, ale tato teorie nedokáže vysvětlit, proč detektor vydává stále stejně hlasitě cvaknutí, i když intenzitu světla 

zmenšujeme.“(Feynman, R., Neobyčejná…, s. 44.) 
38 Ullman, V., Jaderná … (internetová stránka). 

 



Uzavřu tuto část s Feynmanem a Podolským. Feynman konstatuje, že 

„elektrony přilétají v celcích jako částice a pravděpodobnost dopadu těchto 

celků je rozložena jako rozložení intenzity vlny. V tomto smyslu se elektron chová 

"někdy jako částice a někdy jako vlna"“39. Ani sám však vlastně neví, jak o tom 

hovořit, neboť na začátku v úvodu ke třem našim pokusům říká Feynman toto: 

„Dnes už neříkáme, zda se elektron chová jako částice nebo vlna – prostě jsme 

to vzdali. Chová se jako něco úplně jiného. Existuje však jedno šťastné řešení – 

elektrony se chovají právě tak jako světlo“40. Podolský to vystihuje ještě jinak: 

„Mikroobjekty "samy o sobě" tudíž nemohou být ani klasickými částicemi, ani 

klasickým vlněním. Připomínají spíše novodobou reinkarnaci pradávného 

starořímského boha světla Janusa, neboť mají až do okamžiku měření obě 

navzájem komplementární tváře, vlnovou i částicovou.“41 Foton nebo elektron se 

chová jako pan Jekyll a Hyde. Interference se tedy objeví i u jedné jediné cosi-

částice, která nabývá duálního či s Bohrem řečeno komplementárního charakteru 

(k tomu viz II. kapitola). 

V uvedeném smyslu je pro fyziku s jejím nárokem objektivity a 

exaktnosti frustrující smířit se s tím, že nejsme schopni uspokojujícího popisu 

vytvořeného kvantového světa. Jakoby nám nezbývalo již nic jiného než o něm 

hovořit podobně jako Platón o světě ideovém – v podobenstvích anebo básnicky, 

jak uváděl Heisenberg a Bohr. Krize klasických pojmů fyziky, která započala 

přibližně od Planckova objevu kvanta (viz 1. příloha), trvá dodnes (k tomu viz 

                                                 
39 Feynman, R., Přednášky…, s. 502. 
40 Feynman, R., Přednášky…, s. 497. 
41 Podolský, J., Dvojštěrbinové …, s. 1. 

Schématické znázornění korpuskulárně-vlnového dualismu u elektromagnetické vlny. V horní části je 

znázorněna vlna o delší a kratší vlnové délce, v dolní části kvantová představa šíření záření po kvantech – 
fotonech (překopírováno z Ullmanova textu) 

  



II. kapitola). Nikdo nenašel kromě matematického zápisu jazyk, jak nejvhodněji 

popisovat kvantový svět.42 Z  hlediska Heelana nebo Kockelmanse se vhodným 

jazykem pro fyzikální popisy jeví fenomenologie či hermeneutická 

fenomenologie.43 

  

2.5 Problémy s pozorováním44  

Jistě asi každého intuitivně u dvojštěrbinového experimentu napadne to, co 

Einsteina. Můžeme se přeci dotázat na to, zda jednoduše nelze zjistit, kudy 

elektron letí, čili jakou má trajektorii, když jsou obě štěrbiny otevřené, nikoli jen, 

jak jsem o tom psal výše, když je vždy jedna štěrbina zavřená. Takovou diskusi 

mimo jiné vedl Bohr s Einsteinem poté, co probrali myšlenkový dvouštěrbinový 

experiment. Jde o jednu z nejpozoruhodnějších rozprav v dějinách vědy vůbec45. 

Čili stačilo by vše například natočit při dobré světelnosti kamerou a posléze si 

pustit záznam pomalu. Jakmile zjistíme dráhu elektronu, můžeme potom 

stanovit, kam přesně dopadne na detekční desku. Nebo bychom mohli těsně za 

stínítko se štěrbinami postavit zdroj světla a na procházející elektrony pouštět 

paprsky fotonů, jež by narážely na prolétávající elektron, a část světla by se na 

něm rozptýlila a my bychom měli dostatek času uvidět záblesk na elektronu buď 

nad zdrojem ze štěrbiny číslo 1 či pod zdrojem ze štěrbiny číslo 2, pokud by byly 

štěrbiny nad sebou. Anebo lze celou štěrbinovou destičku zavěsit na jemnou 

pružinu, a když proletí elektron horní štěrbinou, destička povyskočí kupříkladu 

nahoru, a když proletí spodní štěrbinou, destička poskočí dolů – potom by bylo 

zbytečné hovořit o nejistotách a amplitudách pravděpodobnosti. 

Avšak při takovém pozorování obou otevřených štěrbin – lhostejno 

kterým z výše uvedených způsobů – zjistíme naprosto zásadní a zpočátku 

neuvěřitelnou skutečnost, totiž že když si na elektrony při observaci jakkoli 

posvítíme, letí elektron vždy pouze jednou jedinou štěrbinou, nikoli dvěma 

štěrbinami najednou, ani se nerozpůlí, ani neprovádí nějakou akrobatickou 

turistiku do souhvězdí Andromedy. To znamená, že se elektron (když jej 

pozorujeme anebo chceme pozorovat) chová při průletu celou dobu jako kulka 

                                                 
42 K této diskusi viz kniha Murdoch, D., Niels … 
43 K tomu viz Heelanovy a Kockelmansovy texty uvedené v literatuře. 
44 V této části přílohy uvedu pouze některé náznaky, které se týkají otázky pozorování a měření. Tato problematika je v mém textu nutně 

zjednodušena a redukována pouze na dvojštěrbinový experiment. Problém měření a pozorování by vyžadoval podrobné rozpracování. 
45 Bohr, N., Discussion…. K této diskusi viz také Murdoch, D., Niels…, 8. kapitola, dále viz Folse, The Philosophy…, 5. kapitola. 



z revolveru, a navíc si můžeme, v pokusu, kdy pozorujeme obě štěrbiny najednou 

(což jsem původně vůbec nenavrhl), vytvořit pravděpodobnostní křivku dopadů 

elektronu pro každou štěrbinu zvlášť. V čem potom tkví nějaká záhada? Ve 

výsledku, neboť jakmile se po našem pozorování průletů jednotlivých elektronů 

podíváme na výsledný pravděpodobnostní obrazec dopadů elektronů na 

detektorovou desku, ztratí se nám interferenční obrazec z původního pokusu, ve 

kterém jsme ještě nepozorovali, kudy elektrony letí. Dospějeme tedy k témuž 

závěru, o kterém jsem už hovořil. Když zavřeme jednu štěrbinu nebo potom 

druhou, vytvoří se pravděpodobnosti dopadu jako u střel, ale ztratí se viditelná 

interference. A v tomto pokusu se při sledování trajektorií elektronů při obou 

otvorech otevřených stalo přesně totéž. Právě kvůli pozorování se vytratil 

interferenční obrazcec, což je jistě na první pohled podivné. 

K vysvětlení tohoto jevu či dvojštěrbinového experimentu v 1. bodě 

popíši jednoduchý jev zásahu světla v procesu pozorování a ve 2. bodě ukáži 

některé vybrané interpretace, které se pokouší (mnohdy ve snaze vyhnout se 

kodaňské interpretaci) porozumět záhadám odhalujícím se ve dvojštěrbinovém 

experimentu, v širším slova smyslu ve veškerém kvantovém dění. Řada 

interpretací se stala rozvrhem před-porozumění k dalším interpretacím, některé 

interpretace zase zahrnují klasické předpoklady apod. Záleží tudíž pouze na nás 

a našich dějinných rozvrzích (upadajících často do nevědomých před-

porozumění), kterými, když je opětovně zvýslovníme, se necháme inspirovat i 

my, a jaké interpretaci dáme přednost pro vysvětlení skutečnosti či spíše – s 

Heideggerem řečeno – pro pochopení teorie skutečného. Každopádně se 

v následujícím výběru různých výkladů ukazuje staletý souboj o pojetí 

skutečnosti skutečného a o subjekt-objektové paradigma, které kritizuje nejen 

fenomenologie, nýbrž teoreticky a navíc i v praktické experimentální rovině 

kvantová teorie. 

1. Od dob Bohrových a ještě před několika lety byla situace ve vysvětlení 

výše uvedené pozorovací záhady – tj. když pozorujeme, kudy tzv. proletěl (which 

way, whelcher weg), nikoli obecně vysvětlení dvouštěrbinového experimentu – 

zpočátku téměř zřejmá. Jsme to my sami, kteří aktem pozorování uvedený jev 

způsobí. Jeden důvod je zcela prostý: jakmile se chceme podívat, kudy elektron 

letěl, potřebujeme světlo; jakmile potřebujeme světlo a rozsvítíme, znamená to, 

že tzv. narušíme systém, poněvadž světelná kvanta či fotony jaksi drcnou do 



elektrono-vlnitce či vlnového klubíčka elektronu. Sotvaže aktem pozorování 

narušíme systém, ztratí se interferenční efekt a pozorování nám zkolabuje do 

částicového obrazu. Avšak jakmile se zase nedíváme, kudy elektron proletěl, 

dochází k interferenci, a sotvaže dochází k interferenci, tedy k vlnovému obrazu, 

proletěl elektron (asi) oběma štěrbinami najednou (zevrubněji viz II. kapitola 

§1.). 

2. Další důvod je však mnohem problematičtější. Bez ohledu na světlo tu 

dochází k narušení systému v kvantovém světě již pouhou participací na 

experimentálních podmínkách. Spíše než o narušení, jak konstatuje Bohr, lze 

hovořit o našem celkovém uspořádání experimentálních podmínek, v rámci nichž 

se nám teprve něco ukazuje jako tak a tak jsoucí, například makroskopické stopy 

čehosi jako částice. Podle Bohra a dalších tu působí záhadný vliv a především 

ustavující vztah mezi pozorovatelem, experimentálními podmínkami a 

pozorovanou částicí či kvantovým cosi-objektem. Narušovat bychom totiž mohli 

pouze to, co již existuje nějak samo o sobě a bez nás, jako tomu je v představách 

objektivistické vědy či subjekt-objektového paradigmatu, což je veskrze 

problematické v případě nezávislé existence mikročástic.46 

                                                 
46 K tomu více viz Bohr, N., Discussion…, například s. 237 a 238. Problematikou nezávislé existence a reality se zabýval Bohr a Einstein ve 

slavných diskusích a to zejména u EPR experimentu. Narušení je pojem používaný vědci na nezvyklou situaci v kvantovém světě, v němž 
dochází k provázání objektu a subjektu, tj. k interakci mezi pozorovatelem, měřicí aparaturou a měřeným – cosi jako – objektem, což jsou v 

postkarteziánské moderní vědě či klasické fyzice oddělitelné či na sobě nezávislé skutečnosti, neboť v klasickém izolovaném systému 

zkoumáme nezávislý objekt oddělený od interakce s měřicí aparaturou a pozorovatelem (přestože k interakci dojde, resp. interakce je 
zanedbatelná a kontrolovatelná). Pokud si však uvědomíme, že jsme vždy byli a budeme spjati s používáním věcí a přístrojů etc., že subjekt-

objektové paradigma není samozřejmost, ale konstrukce, že jsme tudíž vždy-již u věcí s jejich před-porozuměním, že tudíž nepoznáváme věci 

o sobě, nemusíme hovořit o narušení něčeho, co tu již bylo samo o sobě, nýbrž například o intencionálním vztahu mezi pozorovaným a 
pozorovatelem nebo fyzikální interakci, o níž hovoří Bohr. Bohr si velice dobře uvědomoval terminologické problémy, a proto při popisu 

například našeho experimentu hovoří o tom, co se nám (nikoli samo o sobě) ukazuje v experimentálním uspořádání, jako o celkovém fenoménu 

speciálního druhu (Murdoch hovoří u Bohra o fenoménu v technickém slova smyslu v experimentech), protože si uvědomuje, že jde o fenomén 
námi prožívaný. Narušení poukazuje k tomu, že narušujeme něco, co tu již bylo i bez nás, a o takové tzv. nezávislé existenci nějakého 

mikroskopického objektu Bohr nemluví, proto nepoužívá rád ani termín narušení; nicméně jej také použije. Nějaký objekt je dán  pouze 

prostřednictvím měření z hlediska celkového fenoménu, tj. co se nám v experimentu ukazuje, a co se nám neukazuje, o tom nemůžeme mluvit, 
nemůžeme tedy vlastně mluvit ani o narušení fenoménu (uvedené jen naznačuji v souvislosti s pojmem „narušení“, neboť se ve své práci 

nebudu zabývat zevrubněji pojetím fenoménu například u Heideggera a Bohra; k Bohrově pojetí viz například Folse, H., The philosophy…, 5. 

kapitola, §3., dále zejména viz Murdoch, D., Niels…, 6.–10. kapitola. Pais, A., Niels…, 14. a 19. kapitola), Bohr v této souvislosti například 

říká: „Zatímco diskuse o epistemologických problémech v atomové fyzice přitahovala tolik pozornosti jak nikdy před tím, při komentování 

Einsteinových názorů ve vztahu k nekompletnosti kvantově-mechanických způsobů deskripce, jsem navíc začal ihned pojednávat o otázkách 

terminologie. V této souvislosti jsem varoval zejména proti frázím, často nalezeným ve fyzikální literatuře, typu ‘rušení fenoménů skrze 
observaci’ nebo ‘vytváření fyzikálních vlastností atomových objektů skrze měření’. Takové fráze, které mohou sloužit k připomenutí zjevných 

paradoxů v kvantové teorii, jsou v tutéž chvíli způsobilé k tomu, aby zapříčinily zmatek, neboť slova ‘fenomény’ a ‘pozorování’, právě tak jako 

‘vlastnosti’ a ‘měření’, jsou užívány způsobem, který je těžko kompatibilní s běžným jazykem a praktickou definicí. Jako vhodnější cestu 
vyjádření jsem zastával aplikaci slova fenomén výlučně k odkázání na pozorování získaná prostřednictvím specifických okolností, včetně popisu 

celého experimentálního uspořádání. V takové terminologii je observační problém oproštěný od jakýchkoli spletitostí v aktuálních 

experimentech. Všechna pozorování jsou vyjádřena nedvojznačnými stanovisky, které odkazují například k registraci bodu, do kterého na 
fotografické desce dorazil elektron. Kromě toho, když takto hovoříme, je vhodné zdůraznit, že příslušná fyzikální interpretace symbolického 

kvantově-mechanického formalismu obnáší pouze predikce, stanoveného a statistického charakteru, která náleží jednotlivým fenoménům 

ukazujících se za podmínek definovaných pojmy klasické fyziky. Nicméně všechny rozdílnosti mezi fyzikálními problémy, které přispěly k rozvoji 
teorie relativity a následně kvantové teorie, srovnání čistě logických aspektů relativistické a komplementární argumentace odhaluje zajímavé 

podobnosti ve vztahu k odmítnutí absolutní význačnosti konvenčních fyzikálních vlastností přisuzovaných objektům. Rovněž opomíjení atomové 

konstituce měřících přístrojů samých při popisu aktuální zkušenosti, je stejně charakteristické pro aplikace teorie relativity a kvantové teorie. 
“ (Bohr, N., Discussion…., s. 237 a 238.) 



Zde se jedná už mimo jiné o fenomenologický problém vnímání, který 

dodnes není bohužel aplikován v metodologii vědy pro experimentální 

pozorování a jeho popis. To, co totiž bylo v novověké tradici vědy nepřípustné či 

nebylo bráno v potaz, tj. participace našeho před-porozumění (nebo navržené 

teorie rozhodující o výrobě přístrojů a experimentálních podmínek) v procesech 

pozorování a měření, se zde stává skutečností, s níž se musí nadále počítat. To 

měřené, tj. cosi-částice, je ovlivněno nějak naším uspořádáním experimentálních 

podmínek, v rámci nichž probíhá pozorování a měření. Je potom tato částice 

skutečností na nás nezávislou, jak se domnívá objektivistická tradice, nebo není 

dokonce sama vyformována pouze v experimentu? Existuje vůbec kvantová 

skutečnost nezávisle na nás, anebo jsme si ji přinejlepším předtím mente 

concipere, vytvořili či navrhli a v jakési interakci se zdrojem oné záhadné 

skutečnosti, již nemáme sami v moci, teprve vzniklo cosi jako kvantový svět? 

Čili otázkou z fenomenologického hlediska zůstává, zda je subatomární částice 

fenoménem, tj. metodicky uchopené dění v intencionální rozpjatosti reelní 

imanence a reálné transcendence za předpokladu před-porozumění anebo pouhou 

naší teoretickou konstrukcí rozumu, jak jsem citoval v úvodu práce Feynmana, 

která neodpovídá ničemu z reálné transcendence? Dodnes jde zatím o neřešitelný 

problém.47 

Nicméně se zde boří silně zakořeněné subjekt-objektové paradigma 

moderní vědy i výuky (přenášené až na úroveň jazyka jakožto nástroje na distanc, 

který používáme pro komunikaci) a nastupuje tu nebo může nastoupit 

hermeneuticko-fenomenologický problém popisu takových jevů, na nichž nějak 

participujeme a současně neparticipujeme. Jedná se o oboustranný proces.48 

Když neparticipujeme, je možná elektron všude a de facto se vytrácí smysl o 

nějakých elektronech hovořit, proto se též ustálilo rčení, že u nepozorovaných 

částic jde o tzv. vlnové klubko či funkci všech superpozičních stavů, což je také 

problematické a metafyzické. Když participujeme, zjistíme kupříkladu s nějakou 

pravděpodobností, kde se elektron (soubor elektronů) nachází anebo kudy se 

pohybuje jako tzv. částice. Participace vědce však nemusí být pouze v aktuálně 

přímém pozorování nebo aktuálním měření, jak vyplývalo ještě z původních 

kvantových postulátů, což ještě naznačím. 

                                                 
47 K této diskusi viz Murdoch, Folse a Pais. 
48 K tomu viz Heelan, Kockelmans a Folse. Uvedenou problematikou bych se rád zabýval v jiném textu. 



A) Jedna z kuriózních interpretací (má různé variace a jedněmi z nich jsou 

Neumannovy, Wheelerovy, Bellovy, Wignerovy, Stappovy etc. představy) 

uvedených záhad může být, že v kvantovém světě je vše determinováno pouze 

pozorovatelem, tj. konkrétně jeho vědomím či myslí. Tedy je to pouze vědomí, 

které uskutečňuje kolaps vlnových funkcí, poněvadž uvědomění si nebo přečtení 

si nějaké hodnoty měření ukáže pouze jednu možnost, jedno řešení nebo 

výsledek, a nikoli všechny najednou. Podobně to platí pro samotné vědomí, které 

je intencionální, je si vědomo vždy-již něčeho, ale nemůže si uvědomovat 

současně více věcí najednou. Totéž potom platí pro veškeré dění ve vesmíru, 

které včetně vesmíru „existuje“ díky tomu, že je námi vše vnímáno. Vzpomeňme 

na slavnou parafrázi Berkeleyovy teze bytí věcí spočívá v tom, že jsou vnímány49 

nebo na Husserlovy konstituce smyslu světa a věcí skrze transcendentální ego či 

vědomí50. To však neznamená, že když se nedíváme na strom před námi, že strom 

hmotně musí zmizet; všechny mikroskopické částice a vlnové funkce stromu se 

jen dostanou do superpozičních stavů. Strom je tedy současně suchý, vzkvétající, 

padlý k zemi, rozřezaný etc., právě tak jako je Schrödingerova kočka v krabici 

současně živo-mrtvá a to do té doby dokud se pozorovatel nepodívá, aby zjistil, 

ke kterému stavu uvedený jev zkolaboval – strom kupříkladu stojí a kvete, kočka 

je kupodivu živá a vrní; stavy mohou mizet a znovu se objevovat. Totéž tedy 

nemusí platit pouze pro mikroskopické částice, kočky nebo stromy, nýbrž i pro 

obří tělesa jako je Slunce, avšak to by mizelo oproti stromu například miliardy 

let, ovšem pokud by se někdo podíval, postupné mizení by novým vnímáním bylo 

přerušeno. Obecněji by to znamenalo, že stejné zákony platící pro kvantový svět 

a částice, jejich rozmanité možnosti, amplitudy a superpozice, platí i v našem 

každodenním životě a ve vesmíru, třebaže to normálně nepozorujeme. Vědomí v 

některých interpretačních verzích do těchto kvantových systémů nespadá, je 

z nich vyjmuto. (V jiných verzích, kupříkladu výše zmíněných fyziků, může být 

vědomí nebo mysl zahrnuta do kvantového světa, potom je vědomí specifickým 

nelineárním či holistickým kvantovým systémem sloužícím ke zkolabování 

superpozic či vlnových funkcí. Otázkou ale je, kdo nebo co kolabuje i toto 

vědomí si vědomí, které je součástí superpozičních stavů, nicméně umožňující 

                                                 
49 „Zdá se totiž zcela nepochopitelné mluvit o absolutní existenci nemyslících věcí, aniž by byly vnímány. Jejich esse je percipi a není možné, 

aby měly nějakou existenci mimo mysli či myslící věci, které je vnímají“ (Berkeley, G., Esej…, s. 106). 
50 K tomu viz například Husserl, E., Krize…., III. část. 



kolabování?). Ať je to jakkoli, jakmile pozorovatel něco pozoruje, okamžitě to 

pozorované v jeho vědomí zkolabuje do jedné reálné perspektivy či lokalizace 

jednoho ze svých možných stavů, jen o tom takto v každodenním životě nevíme 

nebo nemluvíme. Vědomí je to jediné, které je schopno realizovat jednu 

z možností vesmíru, právě tak jako zkolabuje implicitní superpozice chůze 

vpřed-vzad, počítání minus-plus etc. do jediného explicitního výsledku 

kupříkladu plus a vpřed; potom minus a vzad jaksi zůstává implicitní či v 

podobném stavu jako částice virtuální (či to, co je u Anaximandra, v dimenzi 

apeiron než dojde k peras). Tudíž vědomí mění (i) tvářnost světa navzdory tomu, 

že v tomto smyslu nerozhoduje o tom, jaká z možností zkolabuje. Čili vědomí si 

sice nemůže jednoduše vybrat, co pozorovat chce, ale jakmile začne pozorovat a 

artikulovat, ihned se to stane skutečným či lokalizovatelným ve světě; v našem 

světě. Problém ovšem je, zda jde o vědomí konkrétního člověka nebo nějaké 

husserlovské vědomí transcendentální. Kdyby šlo o vědomí konkrétního člověka, 

je pochopitelně problematické, kdo první svým vědomím umožní například 

zkolabování vnímáním takového systému, jakým je na rušné křižovatce plné 

automobilů a chodců zeleně rozsvícený semafor, konkrétní automobil, člověk 

nebo odhozená cigareta. Pakliže by šlo o vědomí transcendentální, tedy vědomí 

jako takové (možná implicitně nazírající všechny možnosti naráz), je další 

otázka, jaký má vztah ke konkrétnímu pozorovateli, který pozoruje nebo 

nepozoruje etc. Konečně pokud je náš mozek složen z mikročástic, které se 

chovají kvantově, pak i počítač (ačkoli námi vyrobený), jenž je také složen 

z mikročástic, může provádět kolaps vlnových funkcí, a totéž může platit pro vše 

živé – včetně kočky v krabici. Dokonce, jak se ukazuje, i jedna jediná molekula 

může provést kolaps bez nás, nicméně jsme to opět my, kdo uvidí nějaký 

výsledek, a tím pádem dojde k dalšímu kolapsu. Čili uvedená interpretace je 

velmi problematická, a to nejen z toho důvodu, že nevíme co je vlastně vědomí. 

Bohr si tyto absurdnosti nebo mystičnosti uvědomoval, a proto opatrně hovořil 

pouze o experimentálním uspořádání a o tom, co se v něm ukazuje, čili o vědomí 

raději nemluvil. Nicméně problém trvá.51 

B) Podolský výstižně popsal další šokující posun v chápání naší 

participace na kvantovém dění, a to již na základě moderních realizovaných 

                                                 
51 K tomu viz Gribbin, J., Schrödingerova…, 4. kapitola nebo Gilmore, R., Alenka…, s. 64-67. To, že Bohr nehovořil v této souvislosti o 
vědomí, neznamená, že neprobíral například epistemologické nebo psychologické otázky, k tomu viz Bohr, Atomic…. 



experimentů. Mikročástice mají „navzájem komplementární tváře, vlnovou i 

částicovou“ a to, „kterou z nich nám při daném experimentu ukáží, závisí 

výhradně na situaci, do níž se dostanou, tj. na zcela konkrétním uspořádání 

prováděného pokusu. Je skutečností, že jakmile se začneme měřením dotazovat 

mikroobjektu na nějakou vlastnost typickou pro klasickou částici (například: 

kterou ze dvou možných drah objekt proletěl?), přestane se chovat jako vlna a 

ihned se začne projevovat jako částice. Nezáleží přitom vůbec na tom, zda si 

odpověď na námi položený ‘částicový' dotaz opravdu přečteme, stačí pouhá 

principiální možnost jejího získání. Nedosti na tom! Smazáním této ‘částicové' 

informace způsobíme, že se mikroobjekt okamžitě začne v jistém smyslu znovu 

projevovat jako vlnění, a to dokonce i v tom případě, kdy experiment dávno 

proběhl nebo se objekt nachází velmi daleko /…/.“52 Podolský zde již mluví o 

komplementaritě uvedeného duálního charakteru a nadto konstatuje, že se v 

nejnovějších experimentech, o nichž se jistě Bohrovi nebo Feynmanovi snad ani 

nesnilo, ukazuje, že jsme již schopni „pozorovat“ kupříkladu atomy – kudy 

proletěly (čili podařilo se zjistit dráhy průletu atomů tou či onou štěrbinou, 

pomocí moderních detektorů, laserů a nízkoenergetických fotonů nenarušujících 

v podstatě průchod částic), přesto je prokázáno, že jakmile získáme (či možnost 

získat) informaci o dráze atomu kdekoli v realizovaném pokusu, opět se viditelný 

interferenční obrazec ztratí. Dokonce už fyzici uvažují o tom, že se o výsledku 

experimentu rozhoduje ještě jinak než pouhým zásahem světla (jak jsem naznačil 

v prvním bodu) nebo naším bezprostředním aktem vědomí, podívání se a tedy 

získání okamžité informace, anebo prostřednictvím nějakého hrubého zásahu 

měření, které ovlivní pokus, jak se domnívali vědci ještě nedávno, neboť se, jak 

popisuje Podolský, „jasně prokázalo, že to, co rozhoduje o výsledku pokusu, je 

samotná informace uchovaná v měřícím zařízení a nikoliv nekontrolovatelné 

vlivy vzniklé působením zařízení na měřený objekt. Zmíněná skutečnost implikuje 

vskutku "paradoxní" možnosti spočívající v tom, že pouhou manipulací s 

informací o realizované cestě lze ovlivnit výsledek pokusu, a to dokonce dlouho 

poté, co experiment proběhl,“53 tj. poté, co částice dopadla na detektor. Gilmore 

tuto podivnou situaci podobně líčí své hrdince Alence. Je prý úplně jedno, jaké 

                                                 
52 Podolský, J., Dvojštěrbinové…, s. 1. 
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elektron nebo foton nebudou moci či nestihnou vybrat svoji cestu a reagovat na přístroj, viz Cejnar, P., Dušek, M., Kvantové hlavolamy I…. 



rafinované cesty si Alenka všimne nebo si poznamená průchod elektronu právě 

tou či onou štěrbinou. „Každé pozorování, které by ti to mohlo prozradit, elektron 

ovlivní a zastaví interferenci. K interferenci dochází jen tehdy, neexistuje-li 

informace, kterou štěrbinou elektron prošel – nezáleží na tom, zda ji opravdu 

využiješ.“54 (Tristní otázkou ovšem je, co je vlastně ona informace, která je uvnitř 

experimentu, není to ad hoc strašák, jak o něm hovořil jednou Einstein 

v souvislosti s bláznivým kvantovým světem působícím nelokálně, neizolovaně 

na neuvěřitelně dlouhé vzdálenosti?). 

Gribbin uvedené potvrzuje, když líčí úchvatné praktické experimenty 

devadesátých let 20. století s tzv. opožděnou volbou, což znamená, že za štěrbiny 

instalujeme detektory, aby mohly detekovat procházející částice či vlny anebo 

cosi takového, avšak už víme, že takovým procesem pozorování dráhy dojde ke 

zkolabování superpozice stavů v experimentu a na zadní stěně se nezobrazí 

interferenční obrazec. Proto je v tomto experimentu měřena kupříkladu podoba 

fotonu pouze bezprostředně poté, co prošel štěrbinou/ štěrbinami, a de facto jsou 

detektory současně vypnuty ještě před tím, než foton dojde na detekční desku 

(což je při rychlostech fotonů a neuvěřitelně krátkých časech z praktického 

hlediska velice náročná operace, nicméně již realizovatelná). Tento experiment 

by nám měl umožnit po detektorovém změření a okamžitém vypnutí (například 

náhodném pomocí počítače, nikoli rukou a tlačítkem) obnovit původní stav před 

měřením a neznemožnit výsledný interferenční obrazec. „To, jak se světlo chová 

v otvorech, by bylo stanoveno teprve poté, co světlo otvory prošlo. A Wheeler 

zdůraznil, že nezůstává jen při tom: Ve skutečnosti se můžeme rozhodnout, zda 

detektory zapneme, či nezapneme, teprve poté, co světlo prošlo otvory /…/“55. 

Každopádně se ukázalo opět to, co předvídaly myšlenkové experimenty a závěry 

kvantové fyziky ve dvacátých letech 20. století, tj.: ať děláme, co děláme, pokud 

nenecháme částice mezi zdrojem a detekční deskou být – v nejširším slova 

smyslu – znemožníme interferenci a navíc tento experiment potvrzuje výše 

řečené, tzn. že chování fotonů „se mění podle toho, jak se na ně chystáme podívat, 

a to dokonce i v případě, že jsme se ještě nerozhodli, jakým způsobem to uděláme!“56 

Jakoby fotony věděly, zda detektory zapneme anebo nezapneme. Pakliže jde o 
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takovou záhadnou a okamžitou informaci nebo částicové jasnozřivé vědění v tak 

krátkém čase (u fotonu několik miliardtin sekundy na několika málo metrech), 

naskýtá se otázka, zda celý vesmír není nějak holisticky a okamžitě nelokálně 

provázán tímto prazvláštním věděním. Pro foton je tudíž hračka zdolat vzdálenost 

stovek tisíců kilometrů, jde tedy vůbec o nějaký prostor, o němž by mělo smysl 

ve vztahu k fotonu hovořit? Existuje jeden nebo více fotonů anebo pouze jedno-

foton v celém vesmíru? Jak ukazují další interpretace, totéž okamžité 

kosmologické vědění lze realizovat v principu i s elektrony, pakliže přistoupíme 

na to, že se lze za určitých okolností pohybovat v čase tam i zpět či okamžitě, čili 

změřením elektronu v laboratoři, bude jakákoliv nabitá částice stovky miliónů 

světelných let od nás vědět, že byl elektron změřen. 

Ať je to jakkoli, Feynmanova následující předpověď z dob, kdy ještě 

nebylo možné uskutečnit modernější a technicky náročnější experimenty, je, jak 

se zdá, zatím stále pravdivá. Prostřednictvím reformulace Heisenbergova 

principu neurčitosti (k tomu viz II. kapitola), který způsobil ochromení ve 

vědecké komunitě, protože narušil dosavadní deterministické uvažování, exaktní 

představy a descartovské clare et distincte klasické fyziky, poukazuje Feynman 

na zásadní věc: „Nelze zkonstruovat takové zařízení, pomocí něhož bychom mohli 

určit, kterým otvorem proletěl elektron, aniž bychom elektrony neovlivnili 

natolik, že by se porušil interferenční obrazec.“57  

Dnes nicméně existují diskuse kolem nejnovějších výsledků technicky 

velice náročných a na hranicích našich dnešních Ge-stellových možností 

uskutečnitelných experimentů, jež poskytují vědcům další šokující výsledky, a 

tím i možnosti alternativních interpretací kvantové mechaniky a samotného 

Bohrova rámce komplementarity58. Jedná se o rafinované experimenty, v nichž 

se prostřednictvím metod optické interferometrie (interferometr je přístroj 

využívající intereferenci vln) může v tomtéž (tj. během jednoho) 

experimentálním měření chovat částice, například foton, do jisté míry jako „vlna“ 

a zároveň do jisté míry jako „částice“, tedy, že nepozorujeme pouze stoprocentní 

či ostré zkolabování duálního či superpozičního stavu vlna-částice do částice s 
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kapitola. 



přesnou informací o dráze letu v jednom měření experimentu, anebo pouze čistý, 

tj. viditelný interferenční obrazec v druhém měření, jak jsem ukazoval v 

myšlenkovém experimentu. Zdá se tedy, že je možné získat současně částečně 

přesnou informaci o průchodu štěrbinou a částečně viditelný interferenční 

obrazec. To však také znamená, že plně viditelný interferenční obrazec a 

současně plnou informaci o dráze částice opět nezískáme. Výsledky takových 

experimentů údajně podkopávají samotné pojetí čistého systému 

komplementarity, který měl smysluplně a nematematicky interpretovat záhadnou 

dualitu obou nekompatibilních vlastností. Bohrův systém komplementarity měl 

podle Afshara vysvětlovat právě možnost buď čistě toho anebo čistě onoho 

experimentálního pozorování a jejich výlučných doplnění, ale nikoli možnost 

pozorovat obojí chování (do jisté míry) současně. Afshar sice určitým způsobem 

rozrušuje Bohrovu ostrou komplementaritou buď-anebo (Sharp 

Complementarity), nevyvrací však komplementaritu jako takovou, o niž 

především Bohrovi jde. 

Je asi nutné dělat rozdíl mezi chováním fotonu nebo elektronu čehosi jako 

vlny a čehosi jako částice v jednom experimentu (během něhož je izolovaný foton 

doslova přinucen – viz Afshar – se jaksi rozplyznout – Schrödingerův termín – 

do dvou drah, z nichž se jednou šíří jako „částice“ a jednou jako „vlna“, protože 

mu vytvořená zcela minimální škvírka nedovoluje projít jako „částice“, nýbrž jen 

jako „vlna“. Proto se musí ve formě „částice“ odrazit do jiné dráhy) a 

pozorováním tohoto dvojího a odděleného tzv. chování, neboť my, podle mého 

názoru, nepozorujeme ani tak do jisté míry současně „vlnu“ a „částici“, nýbrž 

spíše současně dvě vynucené subexperimentální události v jednom experimentu; 

tedy dvě oddělené dráhy pozorované v jednom experimentu. 

Škorpil výše uvedené například Afsharovy moderní experimentální 

možnosti interpretuje podobně jako Feynman ve vztahu k Heisenbergově 

principu neurčitosti (viz II. kapitola). Čím více se snažíme pomocí 

sofistikovaných experimentů získávat zcela viditelný interferenční obrazec, tím 

více zase ztrácíme přesnou informaci o průchodu nebo dráze částice, a totéž platí 

naopak (přechod je spojitý). Uvedené lze vyjádřit vztahem V² + K²   1, kde 0   

V   1 a 0   K   1. V vyjadřuje variabilitu viditelnosti a určitelnosti 

interferenčního obrazce a K variabilitu přesnosti informace a míru jistoty o 



průletu částice. Hodnoty V a K se tak nachází v rozmezí 0 až 1. Pakliže je 

interferenční obrazec zcela viditelný (ideální stav), je V = 1, ale K = 0, pokud V 

= 0, tj. není vůbec rozeznatelný nebo viditelný interferenční obrazec, bude K = 

1, tj. získáváme zcela přesnou informaci o letu částice (dostáváme se tak také do 

makrosvěta). 

Viditelnost V je vyjádřena vztahem V = (Imax – Imin) / (Imax + Imin). 

Imax je maximální intenzita světlého proužku interferenčního obrazce a Imin 

vyjadřuje minimální intenzitu přilehlého tmavého proužku (viz například 

Bohrův nebo Ullmanův obrázek, střídání světlých a tmavších proužků). Plně 

viditelný obrazec bude při Imax = 1 a Imin = 0, což znamená V = 1. Potom ze 

vztahu V² + K²   1 plyne K = 0 a uvedené je „vlastně stejný výsledek, jak jej 

popisuje sám Bohr. Experimenty provedené v posledních letech tedy nevyvrací 

fakt, že získáme-li úplnou informaci o částicových vlastnostech, pak nevíme nic 

o vlastnostech vlnových. Poukazují však na to, že je v principu možné pozorovat 

zčásti vlnové a zčásti částicové vlastnosti zároveň, a to v rámci jednoho 

experimentu. Možnosti získání jednoho nebo druhého zároveň, pak vyjadřuje 

vztah V² + K²   1. Je tedy možné tyto dva aspekty pozorovat nejen v "černé a 

bílé", ale také v určité variabilitě "šedé". Toto tedy může být v rozporu s 

Bohrovou představou jeho "ostré" komplementarity, tj. v jejích krajních 

aspektech (0 a 1). Vyvstává zde otázka, zda tyto nejnovější experimenty 

odstraňují z fyziky rámec komplementarity jako takový, domnívám se, že nikoliv, 

přestože někteří fyzikové by tento rámec či princip chtěli nahradit principem 

koexistence. Stále zde totiž máme jednak dva vzájemně se doplňující popisy, kdy 

není možné zachytit oba aspekty v celé jejich úplnosti zároveň, a také zde máme 

závislost výsledku experimentu na pozorovateli, který se rozhoduje, jaký aspekt a 

v jaké míře bude pozorovat. Bohrův princip "ostré" komplementarity je tak jen 

speciálním a zevšeobecňujícím principem.“59 

C) V současnosti také existují další až mystické interpretace vysvětlení 

záhad kvantového světa a dvouštěrbinového experimentu z hlediska cestování 

časem a možností tzv. Cramerovy transakční interpretace, šipky času, vracení a 

šíření části kvantové vlny zpátky v čase či mimočase, kdy například foton při 

vylétnutí ze zdroje v jeden jediný okamžiku vyšle svoji nabídkovou vlnu k 
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detektoru za stínítkem (de facto k čemukoliv ve vesmíru), a ten mu v tentýž 

okamžik v zamrzlém stavu času pošle zpět potvrzující vlnu, takže foton již jaksi 

„ví“ o následujících podmínkách uspořádání experimentu, takže si „vybere“, 

kudy proletí, i bez našich vlivů měření a triků etc. (čili je zde posun od předchozí 

interpretace vlivu lidského vědomí nebo funkce vědomí na vyloženě přímé a 

aktuální pozorování částice pro zkolabování kvantového stavu). Toto nejsou 

fantazie nějakých filosofů, nýbrž fyziků, mimo jiné fyziků či zatím ještě spíše 

matematiků teorie superstrun. Kdyby tedy foton mohl mluvit, sdělil by nám 

možná leccos o naší budoucnosti, jak vtipně dokládá Gribbin.60 

Koneckonců rychlost světla je tak neuvěřitelná, že to pro nás jako 

pozorovatele vypadá, jako by se ani fotony nepohybovaly a byly všude – vždyť 

jsou světlem. Fotony, jak víme ze školy, jsou nesmírně důležité pro excitaci 

elektronů z jednoho do druhého stavu. Vysoce energetický foton při srážce 

s elektronem umožní – po předání své energie – elektronu přechod do vyšší 

energetické hladiny a foton je tím absorbován. Pokud elektron tzv. spontánně, 

jaksi sám od sebe, spadne do nižšího stavu, emituje energii v podobě nového 

fotonu či světla. Díky tomu se vůbec něco děje. Jenže co je to za záhadný a 

neviditelný mechanismus, jenž napomáhá vytvářet nikoli jen přeskoky, 

kupříkladu nahoru v rámci stavů, ale též přímo rámec či strukturu stavů 

samotných, tj. který buď vytváří stavy stabilní či stacionární, jež se v pozorování 

nemění a poskytují jen jeden výsledek, anebo různé energetické stavy s různými 

amplitudami? A navíc co umožňuje tzv. spontánní přechod elektronu z vyšší do 

nižší hladiny či stavu, když nám připadá, jako by to elektron uskutečňoval sám 

od sebe? 

Zde nastupuje tzv. virtuální skutečnost, již mají na starosti virtuální 

částice a to především virtuální síť fotonů. Virtuální částice díky své virtualitě 

jsou de facto mimo čas a mimo naše chápání a jakékoli vztahy; vše, co mají 
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Teorie ničeho. V mikrosvěte na rozdíl od našeho každodenního světa je otázka času poněkud jiná. V mikrosvětě je možné všechno a tudíž i 
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čili dochází zde kupříkladu k samovolným přeměnám tepelné energie na kinetickou či mechanickou a tím pádem je zde porušena časová 

kauzalita nám známá z makroskopického světa, v němž se postupně v čase proměňuje pouze mechanická energie na tepelnou. Začnu-li si třít 
ruce o sebe (jsem původcem mechanické energie), začnou se mi ruce zahřívat, ale nelze to realizovat naopak a zpětně v čase, tedy nezačnou 

se mi třít samy ruce o sebe od samovolného zahřátí rukou; došlo by tak k ochlazování rukou, neboť by tepelná energie byla přeměňována na 

mechanickou, což v makrosvětě nelze. Kolo nemůže jet samo do kopce, lžíce se nemůže sama otáčet ve vařící polévce a čerpat z její tepelné 
energie kinetickou energii tak, že se polévka bude ochlazovat; nemůže se tudíž něco v čase obrátit a vracet se do minulosti etc. Vědci si 

postupně již uvědomují tuto situaci a budou asi schopni, díky zcela novému předporozumění, produkovat v mikrosvětě a díky mikroskopickým 

přístrojům neuvěřitelná technická zařízení, která nejsou založena na makroskopických zákonech, ale budou ovlivňovat náš každodenní život. 
K tomu viz například Holeček, M., Otočená šipka…. 



zakázané reálné částice, virtuální částice rády porušují – a to vše se aktivuje v 

kvantové fluktuaci ve vakuu. Naproti tomu reálné částice si nemohou dělat to, co 

chtějí, nutně ke své existenci vyžadují energii, hmotnost a hybnost v zákonitě 

uspořádaných vztazích. I reálný foton, pakliže má čas na to být vůbec reálným 

fotonem (elektrická interakce mezi elektrony způsobená fotony trvá miniaturní 

dobu, která je zaznamenatelná, ale energie je zcela neurčitelná, takový foton je 

pak převážně virtuální), vyžaduje hmotnost (klidovou), přestože nulovou, i to je 

však pro kvantovou fyziku významná hodnota. V každém atomu tak existují 

reálné elektrony, s nimiž jsme schopni nějak pracovat a pozorovat je ve svých 

energetických hladinách, a současně oblaka virtuálních fotonů, které teprve 

umožňují to, co popisujeme. Nic není čistě spontánní, ačkoli se to tak může jevit. 

Nicméně v kvantovém světě platí, že to, co se nesmí dít nebo je zakázáno, se dít 

musí, ale jen na neuvěřitelně krátkou dobu, a to mohou využít i reálné částice 

nesoucí stále své aspekty virtuality. Proto je možné nejen překonání bariéry bez 

dostatečné energie, nýbrž i cestování v čase, čili překonání časové bariéry. Jak 

popisoval tuto zvláštní skutečnost (ne)-skutečného Heisenberg (viz I. kapitola), 

v kvantovém světě jde o cosi mezi aristotelovskou možností (dynamis) a 

uskutečněním nebo uskutečňováním (energeia). 

Gilmore potvrzuje uvedené v tom smyslu, že právě specifikum především 

virtuálních částic je, že navzdory času mohou pobývat na více místech najednou 

a pohybovat se kolmo vůči času. Jejich neurčitost v čase a energii je z hlediska 

principu neurčitosti nesmírně vysoká. Nepotřebují totiž ke svému působení 

energii tak jako částice reálné. Tato „rozmazanost se projevuje jako fluktuace 

energie, částice se chovají, jako by měly větší (či menší) energii, než jim správně 

náleží. To se projevuje i jako neurčitost v čase. V kvantových systémech může být 

částice v určitém čase zároveň na dvou místech (nebo má alespoň amplitudu, 

která toto popisuje). Částice mohou i převrátit směr času.“61 To, co je pro 

virtuální částice normální, není normální pro částice reálné, nicméně i reálné 

částice se během interakce či srážky rovněž zachovají na krátkou dobu jako 

částice virtuální, a tím pádem se jaksi v čase převrátí a pohybují se do minulosti. 

Přechod mezi částicí reálnou a virtuální také není jednoznačný, je neurčitý. To 

potom znamená, že například elektron, který se snad v čase normálně pohybuje 
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do budoucnosti, přináší do ní záporný náboj, jakmile ale dojde k tomu, že 

pocestuje z budoucnosti do minulosti (to, co je budoucnost či minulost a kde jsou 

v kvantovém světě, je otázka), bude do minulosti přinášet či spíše odnášet 

záporný náboj a to de facto znamená, že do budoucnosti přináší náboj kladný, 

činí ji pozitivnější. Pozorovateli se proto ukazuje v této budoucnosti antielektron, 

tj. pozitron. Jak píše Gilmore, právě Feynman poukazuje na antičástice jakožto 

částice, které se oproti svým zrcadlovým částicím pohybují proti času. Částice a 

antičástice mají tytéž vlastnosti, pouze přesně opačné. Takže „záporný elektrický 

náboj cestující zpět v čase je ekvivalentní kladnému elektrickému náboji 

putujícímu časem normálně, směrem k budoucnosti. V obou případech totiž 

v budoucnu vzroste kladný náboj a negativně nabitý elektron cestující do 

minulosti se jeví jako kladně nabitý pozitron spějící do budoucnosti.“62 Tedy 

virtuální fotony se podílí na vyprodukování jak elektronu, tak antielektronu či 

pozitronu, a proto se celkový náboj ve vesmíru zachovává stále stejný. Modelově 

to vypadá jednak jako by se dlouhé fotonové klubko uvnitř či v sobě rozdělilo na 

dvě smyčky a na straně druhé se páry elektron-pozitron anihilují, čímž dojde 

k vysílání nebo vytvoření fotonů, které opět přispějí k vytvoření párů etc. Vypadá 

to, jako by se dvě smyčky zpětně srazily a vytvořily jedno klubko či spíše došlo 

ke splynutí smyček do  fotonového klubka. Takové fotonové klubko najednou 

v reálném elektronu nesoucím elektrický náboj ukončí svůj proces dělení. 

Naopak se i reálný elektron může ocitnout v pozici virtuální částice. Otázka, co 

bylo dříve – zda fotony nebo páry částic a antičástic, je zavádějící, neboť jde o 

rys komplementarity. Koneckonců je možné, že je to všechno úplně jinak. 

D) Murdoch popisuje další interpretace či několik pokusů 

„vysvětlujících“ dualitu (ke komplementárnímu výkladu viz II. kapitola), 

průchod oběma štěrbinami a interferenční efekt. Z hlediska alternativní 

Broglieho-Bohmovy teorie ke kvantové teorii částice prochází elektron klasicky 

pouze jednou štěrbinou, avšak její asociovaná „přízraková vlna“ (ghost wave) 
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prochází oběma štěrbinami najednou a obě části potom za stínítkem interferují a 

částici posléze jaksi dostrkají či polapí a navedou tam, kam nakonec dopadne. 

Murdoch však poukazuje na to, že jejich teorie si vypomáhá ad hoc předpoklady, 

a proto v podstatě zase mnoho neřeší. Nadto není taková teorie samostatně 

testovatelná. Uvažuje se zde mimo jiné v intencích nekonečné rychlosti částic a 

„přízrakového pole“ (ghost field), které je proměnlivé a zcela všude, nevyzařuje 

ani neabsorbuje, poněvadž je kromě jiného nějak záhadně v pozadí dění, které 

pozorujeme etc.63 

Uvedená představa je dle Gribbina nazývána teorií skrytých proměnných 

či teorií pilotní vlny vysvětlující interferenční efekt. O představu skrytých 

proměnných se jedná proto, že objekt či mikroobjekt je skutečnou a klasickou 

částicí (totéž platí pro každý makroskopický objekt nebo vesmír), která existuje 

nezávisle na nás (a našem vědomí) a má skutečné a dané vlastnosti hybnosti a 

polohy, jež však není v naší moci současně a s nejvyšší mírou přesnosti na 

kvantové úrovni změřit, proto zde mimo jiné platí Heisenbergův princip 

neurčitosti. To, že se takto vybavená částice chová pro nás podivným způsobem 

v kvantovém světě, je způsobeno opět něčím dalším, co je skryté v pozadí, tj. ono 

přízrakové pole, které je složeno z nesčetných překrývajících se vln. Pole díky 

tomu reaguje na jakkoli jemný zásah ve vesmíru (jde o holistický či nelokální 

přístup jako u EPR paradoxu), čili též kdekoli v našem světě, neboť variační 

překrývání a vrstvení nelokálních vln pole vytváří lokalitu, tj. jevy, které 

vnímáme pro příklad jako stopy částic. Celé pole potom spolu s přízrakovou či 

pilotní vlnou, jež nutně přináleží dle Broglieho každému objektu, determinují 

chování částic (k zásadnímu příspěvku ve vlnovém pojetí hmoty učiněným 

Brogliem viz 1. příloha). Částice by se chovala jako objekt klasické fyziky či 

předmět z našeho každodenního života, ale v kvantovém světě je neustále 

obklopována a postrkována svojí pilotní vlnou, která je podmíněna kvantové 

pravděpodobnosti. Vlna nese vlastně informaci o veškerém dění celého vesmíru, 

poněvadž s přízrakovým polem reaguje neustále holisticky a jakákoli změna 

v uspořádání experimentu, kupříkladu měření hybnosti elektronu (lokální zásah), 

vede k jinému chování pole, současně k proměně tvaru asociované vlny částice, 

a tudíž ke změně chování samotné částice (to rovněž vede ke změně okolí pilotní 
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vlny ovlivňující i jiné částice spadající do její sféry). Uvedené skryté parametry 

nesoucí de facto totalitu informací totality dějů vesmíru, jsou veskrze 

komplikované a problematické, poněvadž tu ani nevystupuje nic, co by – jako ve 

standardní interpretaci kvantové teorii – poukazovalo na redukci či zkolabování 

vlnové funkce do částice (zde například mechanismus redukce z  totality 

informací do jedné informace determinující chování částice; ovšem i redukce 

vlnového klubka Kodaňské interpretace je metafyzickým rozhodnutím). 

Kdybychom však dokázali určit skryté proměnné, přízrakové pole a vlnu, 

dokázali bychom prý jednoduše vysvětlit nejen záhady kvantového světa, nýbrž 

predikce výsledků měření a chování objektů. Pokud však vynecháme mystiku 

přízrakovostí a skrytostí parametrů, tato teorie přehledně vysvětlí dualitu vlny a 

částice či problém interference už na základě mnohem prostšího předpokladu, tj. 

že vlna a částice spolu prostě spolupracují a to, co může vlna, nemůže částice a 

naopak.64 Můžeme se u této teorie setkat ještě s jiným pojmoslovím. Gilmore 

hovoří o tom, že na kvantové částice nepůsobí pouze klasické fyzikální síly jako 

v každodenním světě, nýbrž i skryté síly kvantové, jež nesou ony pilotní vlny. O 

přízrakovém poli hovoří ve smyslu kvantového potenciálu či síti kvantových 

sil.65 

Murdoch dále zmiňuje Prosserovu teorii, jež poskytuje již schůdnější a 

částečně testovatelný model, přestože stále neuspokojivý, jímž je do jisté míry 

schopen vysvětlit nejen interferenční úkaz (aniž by byl nucen zvažovat vzájemné 

zesilování a destruování překrývajících se vln), ale také částicový obraz třeba ve 

fotoefektu (k tomu viz 1. příloha). Prosser navrhuje takový druh záření, který je 

jakýmsi okamžitým souborem nekonečných vln, jenž určuje vlastnosti či 

charakteristiky vlnové, a potom hovoří o takovém vlnovém balíčku, který zase 

určuje vlastnosti částicové.66 

E) Konečně podle Murdocha ani známá tzv. mnohasvětová interpretace, 

s níž přišel Wheelerův postgraduální student Everett a pojmenoval ji následně 

DeWitt, není řešením. V některých aspektech je podobná výše řečeným 

interpretacím, nicméně podle Gribbina je dobrou alternativou ke kodaňské 
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interpretaci, poněvadž kromě jiného nezavádí předpoklad kolapsu vlnové funkce. 

Teorii poté rozšířil Deutsch pro vysvětlení dvojštěrbinového experimentu. Díky 

své odvážnosti a popularitě se teorie rovněž rozvinula ještě do dalších 

mnohasvětových teorií, jež lze využívat i ve vědeckofantastické literatuře. 

Everett původně navrhl stavový vektor, který může popisovat nějaký samostatný 

objekt a superpoziční stav; vektory mohou popisovat nějaký soubor jednotlivých 

objektů. Důležité je, že tu není nějaký vnější pozorovatel nebo vědomí 

(provádějící kolaps) vyjmuté z kvantového popisu; každý do něj náleží. 

Pozorovatel či jeho vědomí je pouze podsystémem kvantového systému tak jako 

měřicí aparatura a měřený či zkoumaný systém. Mezi nimi probíhají interakce, 

když dochází k měření. Všechny objekty však náleží do jiných skutečných světů 

či vesmírů, které spolu nekomunikují. Takže superponovaný vektor, jenž 

umožňuje popisovat systém složený z přístroje a objektu, je proměněn aktem 

měření, čímž dojde k vytvoření nového superponovaného vektoru, dochází zde 

k větvení skutečností. Jeho komponentní vektory však odkazují k jiným 

skutečným světům (je nutné zdůraznit, že v této interpretaci ostatní světy nemizí, 

jsou stále skutečné, proto nedochází ke kolapsu pouze do jednoho jediného 

konkrétního případu, tedy pouze do toho našeho pozorovatelného). Proto každým 

měřením dojde ke generování nových světů, o nichž nic nevíme. (Jak ale o nich 

víme, že jsou skutečné nebo v jakém smyslu?) Částice se z tohoto důvodu může 

nacházet v různých světech (nebo štěrbinách) a my ji (stopu z ní) zaznamenáme 

pouze v jednom, tj. našem světě (náhodně zrovna v jedné štěrbině a nikoli druhé 

nebo třetí etc.) díky měření. Murdoch poukazuje na to, že mnohasvětová 

interpretace je sice filosoficky zajímavá, nicméně vytváří nadbytečné 

předpoklady (nadbytečné světy či vesmíry) nebo entity a opět toho moc 

nevyřeší.67 Murdoch ve vztahu k výše naznačeným představám upřednostňuje 

Bohrovu kinematicko-dynamickou komplementaritu (k tomu viz II. kapitola), 

která je mnohem střídmější, nepoužívá ad hoc předpoklady nebo skryté 

parametry, pouze konstatuje to, co se nám ukazuje v experimentech; leč ani ona 

nevysvětluje naše záhady. 

V nejobecnější rovině lze shrnout (nyní již velmi povrchně) variace na 

mnohasvětovou interpretaci s interpretací tzv. dekoherence (Zeh, Zurek, 
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Omnesov etc.).68 U dekoherence se jedná o to, že nikdy nelze jakýkoli kvantový 

systém oddělit od okolí, které systém vždy ovlivňuje i bez nás, a proto de facto 

okamžitě dojde ke zrušení napjatých nebo velice křehkých propleteností 

fázových nebo superpozičních vazeb kvantového systému. Čili kolem jakéhokoli 

objektu je, ať se nám to líbí nebo ne, vždy všudypřítomné okolí a to umožňuje 

dekoherenci, tj. rušení interferenčních úkazů i bez nás; „těmito často 

přehlíženými účastníky kvantových procesů mohou být molekuly, atomy a jádra 

okolní hmoty a kvanta polí; souhrnně se jim všem říká prostředí.“69 V čisté 

interpretaci dekoherence se tudíž může vytrácet smysl hovořit o dualismu nebo i 

mnoha světech. Některá hlediska uvedených interpretací tedy uvádí, že i my 

žijeme – včetně našeho vědomí – v mnoha a mnoha skutečných světech, jen o 

tom nevíme. Totéž tedy platí pro všechno ve vesmíru. Je to dáno uvedenou 

superpozicí stavů či zde vedle sebe současně existujících koherentních vlnových 

funkcí, kterých je nekonečně mnoho, a než dojde k jejich dekoherenci (nikoli 

kolapsu), jsou v tzv. fázi a neustále se ovlivňují i množí. Jakmile dekoherují, 

přestávají být ve fázi, neovlivňují se, ale existují. Superpoziční vesmír nebo 

vědomí pozorovatele a pozorovatel sám vnímá všechny stavy, jen se mu to 

v každodenním životě tak nejeví, neboť jeho jeden skutečný stav neví o jeho 

jiných skutečných světech, poněvadž svojí činností neustále něco dekoherujeme 

a to prý neděláme pouze my. Takže elektron pro pozorovatele prochází v jednom 

jeho stavu třeba pravou štěrbinou, nicméně druhý jeho stav vidí procházet 

elektron levou štěrbinou, avšak oba rozštěpené stavy pozorovatelova já o sobě 

neví, protože se vlnové funkce elektronu během pozorování rozfázovaly. 

V okamžiku pozorování se tudíž pozorovatelovo vědomí (nebo já) rozštěpí do 

dvou stavů ve dvou rozštěpených skutečných světech a každé „já“ vidí trochu 

jiný jev – dvě skutečné verze kvantového průchodu elektronu štěrbinami 

v jednom experimentu. Pro nás to potom ze strany elektronu nebo fotonu vypadá, 

jako by se elektron nějak choval, a dokonce si volil svoji cestu, kterou štěrbinou 

má letět. Avšak on se asi nechová a nevolí, letí všemi trajektoriemi naráz, leč 

kupříkladu pozorováním dojde k rozštěpení světů na dva a částice potom 

skutečně letí oběma otvory ve dvou skutečných světech a oba sleduje tentýž 

pozorovatel, který o tom však neví – respektive ví jen o jedné verzi, ale ta 
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interferenci nevytvoří, protože pozoroval štěrbiny. Pokud se pozorovatel nedívá, 

umožňuje mnoho světů v experimentu, aby se nejen rozštěpovaly (průchod 

částice aparaturou skrze dvě štěrbiny) a slučovaly verze skutečnosti (efekt 

interference), nýbrž aby se jednotlivé stavy mohly také skutečně či řekněme 

reálně dál štěpit a rozmanitě vyvíjet. (Uvedené by bylo možné aplikovat i na 

popis našeho myšlení.) 

Výhodou kupříkladu dekoherence nebo mnohasvětové teorie je, že tu 

nevzniká problém nezávislého pozorovatele nebo měřícího aparátu, který svojí 

činností zkolabuje vlnovou funkci do jednoho výsledku s tím, že ostatní možnosti 

zmizí a tento jediný realizovaný výsledek se stane skutečným či reálným. Nikoli, 

všechny světy jsou v mnohasvětové interpretaci skutečné, nemizí a existují ve 

svých prostorech a časech bez ohledu na neustálé dekoherence (nicméně lze 

podotknout, že o poznání výsledku víme zase jen prostřednictvím nás). Podle 

některých kosmologů, jak podotýká Gribbin, sledují všechny světy jakousi svoji 

mnohou historii až k velkému třesku (větví se neurčitě do budoucnosti, ale 

minulostní větvení už je realizováno a lze vystopovat). Navíc, na rozdíl od 

kodaňské interpretace, dekoherence nebo mnohasvětová interpretace vysvětluje 

elegantně paradox Schrödingerovy kočky v krabici. V této interpretaci nedojde 

ke zkolabování do jednoho skutečného stavu s tím, že by druhý zmizel, nýbrž 

dochází k dekoherenci a oba stavy zůstávají stejně skutečné. To znamená, že dvě 

vlnové funkce, jež byly nejprve ve fázi či synchronizaci, tj. kočka je živá a mrtvá 

zároveň, dekoherují, čili se oddělí vlnová funkce mrtvé kočky od vlnové funkce 

živé kočky. Nicméně obě vlnové funkce stále existují, pouze se již neovlivňují a 

my v jednom světě zakoušíme jen jednu verzi a v druhém světě druhou. Dokonce 

ještě než otevřeme krabici, abychom se podívali na výsledek toho, zda kočka je 

živá nebo mrtvá, může podle Zeha byť jen jediná molekula vzduchu způsobit 

dekoherenci vlnových funkcí (i bez mnohasvětové interpretace), což potom 

znamená, že tu není pozorovatel opravdu nutně potřebný, neboť každý kvantový 

systém je vždy-již ovlivňován okolím.70 (Nicméně opět upozorňuji, musí tu být 

stejně někdo, kdo se podívá do krabice a sdělí výsledek nebo nám o něm podá 

psaný záznam etc. Do té doby nevíme, co se děje.) 
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Štěpení vesmírů na další skutečné verze vede i k pojetí tzv. paralelních 

světů71, v nichž například nedošlo k holocaustu nebo u nás k Únoru 1948. Ve 

vztahu k jiným experimentům, u nichž je zapotřebí více výsledků, dojde 

k vyššímu počtu superpozic světů a ve vztahu k ostatním lidem a přírodě etc. je 

člověk rozštěpen na mnoho stavů či svých verzí osobností. Aby mohl mluvit 

s ostatními lidmi, dojde k interferenci jeho a jejich verzí osobnosti a totéž platí 

pro cokoli ve vesmíru. Otázkou je, zda lze vůbec nahlédnout, že větší systémy 

nebo objekty v našem každodenním světě podléhají interferencím a superpozicím 

stavů či světů tak jako mikročástice.72 

 

Závěr 

Všechna vysvětlení nějak selhávají. Především filosofům mohou uvedené teorie 

připomínat některé velkolepé filosofické systémy, například Husserlovo 

transcendentální Ego ve vztahu k vědomí, které jediné poskytuje smysl světa či 

provádí redukci vlnové funkce, Spinozovu substanci deus sive natura či natura 

naturans (Bůh nebo-li příroda či příroda tvořící); jedinečná substance připomíná 

přízrakové nelokální holistické pole či vlnu, která umožňuje lokalizaci v našem 

světě, přičemž sama vlna lokální není, právě tak jako není lokalizovatelný Bůh 

či příroda tvořící, nýbrž až příroda stvořená (natura naturata). Fichteho Já a Ne-

Já zase připomíná cosi z mnohasvětové interpretace etc. Jako by nám nezbývalo 

přistoupit na nějakou zvláštní aktivitu působící z dálky či na dálku (to ještě nutně 

neznamená aktivitu napříč vesmírem, přestože dochází k nemožnosti lokalizace), 

která by nám nějak mohla vysvětlit záhadu dvojštěrbinového experimentu a nejen 

onu. 

Byly to právě prakticky realizovatelné štěrbinové experimenty a 

především Bohrovy reakce na EPR experiment, které musel vzít vážně Einstein 

(tehdy pouze v myšlenkové verzi), pro něhož je takový okamžitě koherentní 

vesmír – nelokální kvantový svět, v němž kvantové objekty či spíše neurčité 

systémy o sobě na dálku „vědí“ navzdory rychlosti světla a kauzalitě – 

strašidelným působením na dálku, jak říkával, a veskrze světem bláznivým.73 
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Vypadá to totiž jako by, když modelově provedeme nepřípustný 

antropomorfismus a přisoudíme mikroobjektům schopnost rozhodování, 

elektrony nějak „věděly“ a nějak se „dle svého rozhodly“, kudy „chtějí“ 

procházet, nebo dokonce jako by elektron mohl pozorovat sebe sama a svoje 

okolí. Pokud totiž budeme v experimentu kupříkladu jednu štěrbinu náhle zavírat 

a otevírat nebo za štěrbiny, či pouze za jednu, vkládat nějakou fólii (možností je 

více74), každý jednotlivý elektron to „pozná“ a sám si „vybere“ kudy a jak poletí, 

neboť mu jaksi „jde“ o vytvoření interferenčního obrazce, a tak se trefí tam, kam 

„chce“, když budou obě štěrbiny zrovna otevřeny etc. „Zdá se, že elektrony 

vnímají větší část světa než jen bezprostřední místo, kde se nacházejí. Jsou si 

vědomi podmínek nejen v jednom otvoru, nýbrž v celém experimentu. Tato 

nelokálnost představuje základní součást kvantové mechaniky a Einsteina 

hluboce znepokojovala.“75 Při zcela symetrických podmínkách v pozorování 

obou štěrbin dojde v experimentu přesně k padesátiprocentnímu průchodu 

elektronů jedním otvorem a k padesátiprocentní průchodu elektronů druhým 

otvorem. Nelze však u konkrétního elektronu zjistit, kudy proletěl a kam dopadne 

na stínítko detektoru. Schrödinger, jak píše Gribbin, který vytvořil vlnovou 

rovnici pro kvantovou mechaniku (viz 1. příloha), díky níž si myslel, že také 

vyřešil podivné elektronové skoky či diskontinuitu v atomu, na kvantové záhady 

jednou řekl: „Celé se mi to nelíbí a lituji, že jsem s tím vůbec kdy měl co 

společného.“76 Einstein zase říkal, že mu „tato teorie /…/ trochu připomíná 

soustavu bludů mimořádně inteligentního paranoika smíchanou z nesourodých 

myšlenkových prvků.“77 

Podolský reflektující nejmodernější prakticky provedené experimenty a 

poznatky, barvitě de facto shrnuje uvedenou diskusi v podobném duchu a 

tvrzeních jako před několika desetiletími Feynman u myšlenkových experimentů 

(dovolím si na závěr delší citaci): „Různé "paradoxy" a "nepochopitelnosti" 

ohledně vlnově-částicového dualismu vznikají však jen díky našemu hluboce 

zakořeněnému předsudku přenesenému z klasického světa, totiž že mikrobjekt má 

"sám o sobě" nějakou vlastní fyzikální podobu. Stále se mylně snažíme 
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představovat si, že mikroobjekt vypadá buď jako vlna nebo částice, že proletěl 

buď oběma štěrbinami nebo pouze jedinou. Ve skutečnosti však nejsou kvantové 

jevy ani vlnami, ani částicemi. "Samy o sobě" zůstávají naprosto "bez tváře", 

nemají žádnou klasickou podobu. Až teprve v okamžiku měření si pro nás 

nasazují příslušnou "masku", a to vždy v souladu s naší volbou: zjišťujeme-li ve 

dvojštěrbinovém experimentu realizovanou dráhu, má maska podobu částice, 

nejsme-li schopni dráhu ani v principu určit, má podobu vlny. (V terminologii 

kvantové teorie říkáme, že nepozorovaný kvantový mikroobjekt se nachází v 

koherentní lineární superpozici veškerých možných nerozlišitelných stavů. 

Jakmile ovšem pozorovatel provede měření umožňující mezi těmito přípustnými 

možnostmi rozlišit, vlnová funkce je donucena zredukovat se do jednoho jediného 

stavu.) V tomto smyslu opravdu platí v kvantovém světě slavná věta filosofa 

Berkeleyho, že "býti znamená býti vnímán". Wheeler dokonce spekuluje, že 

fyzikální jevy jsou přímo určovány otázkami, které přírodě kolem sebe klademe, 

a že tudíž nejsme pouhými pasivními pozorovateli vesmíru, ale jeho aktivními 

účastníky, ba spolutvůrci. Fyzikové dlouho vášnivě diskutovali, co se vlastně 

odehrává při vlastním procesu měření, kdy dochází k interakci "kvantového" 

mikroobjektu s "klasickým" měřícím zařízením. Einstein, Feynman a mnozí další 

se domnívali, že v procesu měření hraje podstatnou úlohu relace neurčitosti, de 

facto vyjadřující nepostižitelnou nahodilost. Zásluhou nedávných experimentů 

/…/ již víme, že proces měření, při němž dochází k dekoherenci "vlnového" 

chování na "částicové", má mnohem jemnější povahu: podstatná je samotná 

principiální možnost rozlišení mezistavů, korelace mezi stavem mikroobjektu a 

stavem přístroje po provedeném měření. Stejné pravidlo platí podle Zureka a 

dalších i pro velké objekty z našeho makrosvěta /…/. Ty totiž neustále interagují 

se svým okolím (například obrovským počtem molekul vzduchu), což lze také 

chápat jako jistý specifický druh "měření". Měřený makroobjekt předává 

informaci o "realizované cestě" do svého okolí, a proto dekoheruje do jediného 

"klasického" stavu. To by mohlo vysvětlit, proč u velkých objektů nepozorujeme 

interferenci. Makroobjekty se chovají jako částice, přestože příslušná informace 

je pro nás z praktického hlediska nedostupná, neboť je rozptýlena do obrovského 

počtu stupňů volnosti okolí objektu: informace je ovšem v principu získatelná.“78 
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Citace nám navíc odhaluje situaci pro možnosti popisů kvantových záhad 

i v rámci makrosvěta s tím, že mezi mikro a makro je přechod spojitě-neurčitý – 

není zde ohraničený subjekt a ohraničený objekt. Podobná situace je podle mého 

názoru i v interakcích mozkových procesů, nervové soustavy, emocích, 

kinestetických pohybech, vnímání a jejich vyjádřeních a okamžitých přechodů 

nebo reakcí z „mikro“ do „makro“ chování člověka ve spjatosti s prostředím, 

lidmi, věcmi a naopak. Vyrušuje se zde přesná ohraničenost těla, vnímání věcí, 

lidí, prostředí etc., tj. subjekt-objektové paradigma. Podobně když pták začne 

mávat symetricky křídly, jako by v jednom okamžiku všechny molekuly, atomy 

a subatomární částice ve všech svých trajektoriích a interakcích, z nichž se pták 

skládá, věděli naráz (mimo čas), jak se mají aktivovat. Tudíž vykazovat pouze 

kauzálně, co se děje v živých bytostech je podobné, jako jen kauzálně vykazovat, 

co se děje v kvantovém světě. Jakoby záleželo pouze na nás, kde provedeme 

hranici mezi nesčetnými interakcemi a intencionalitami, neboť jsme vždy-již ve 

světě a vždy-již u věcí, právě tak jako jsou subatomární částice (z nichž jsme také 

tvořeni) vždy-již v interakcích navzdory velkým vzdálenostem (v našem těle a 

možná i mimo naše tělo). 

Hey s Waltersem píší: „Možná vám to všechno připadá dost záhadné. Ale 

ono to je záhadné! Víc pro vysvětlení magie kvantové mechaniky udělat 

nemůžeme – jediné co udělat můžeme, je popsat, jak se kvantové objekty chovají. 

Právě tento popis je kvantová mechanika!“79 A právě takový popis vyžaduje 

podle mého názoru zapojení jemného fenomenologického výraziva. Feynman 

v textu O povaze fyzikálních zákonů dodává: „Stále se můžete ptát, jak to opravdu 

funguje. Jaký mechanismus vytváří takové chování? To nikdo neví. Nikdo vám 

nemůže podat hlubší vysvětlení tohoto jevu, tedy víc než jeho popis /…/ 

Matematické vztahy lze uvádět přesněji, můžete se dozvědět, že zde místo 

reálných čísel vystupují čísla komplexní, nebo několik dalších detailů, které však 

nic nemění na hlavní myšlence. Záhada spočívá v tom, co jsem zde uvedl, a nikdo 

dnes nemůže popisovat něco hlubšího“80 U tohoto experimentu lze konstatovat, 

že k vysvětlení výsledné křivky bylo poskytnuto mnoho teorií, jak pokračuje 

Feynman, ale žádná z nich ji, v souvislosti s jednotlivými pravděpodobnostními 
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křivkami, uspokojivě nevysvětlila, zatímco matematický popis, který uvádí do 

logického vztahu všechny tři pravděpodobnosti (střel, vln a elektronů), je velice 

elegantní a hlavně jednoduchý, což je paradoxně zarážející. Záleží ovšem jen na 

nás, zda se spokojíme pouze s matematickým zápisem pravděpodobnosti, aniž 

bychom se pokusili pochopit hlouběji záhady kvantového kuchaření. 

Nejen fenomenologové, ale také Bohr a Heisenberg znovu po několika 

stoletích dávají kromě matematiky filosofický důraz na paradoxy naší 

každodenní zkušenosti a prožívání ve vztahu k fyzikální skutečnosti, důraz na 

filosofickou analýzu vnímání věcí a částic prostřednictvím interakcí s měřicími 

přístroji etc. Bohr navíc říká, že se „nemůžeme obejít bez těch forem percepce, 

které zabarvují náš celý jazyk a v rámci kterého veškerá zkušenost musí být 

nakonec vyjádřena. Je to právě tato situace, která primárně dává uvedeným 

problémům filosofický význam.“81 Otázka však zůstává i ve filosofických 

zkoumáních nebo u Bohra a Heisenberga stále táž a stále otevřená: jak je to 

všechno možné a kde jsou vůbec východiska našeho poznání? Totéž platí i o výše 

řečeném experimentu. Feynman se v přednáškách ptá podobně jako ve výše 

uvedeném textu: „"Jak to funguje? Jaký se za tímto zákonem skrývá 

mechanismus?" Nikdo za tímto zákonem nenašel žádný mechanismus. Nikdo 

neumí víc "vysvětlit" než jsme si právě "vysvětlili". Nikdo neumí dát nějaký hlubší 

pohled na tuto situaci. Nemáme ani nejmenší potuchu o existenci nějakého 

fundamentálnějšího mechanismu, z něhož by bylo možné odvodit tyto výsledky.“82 
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