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Bohrova filosofická lekce kvantové teorie a fenomenologie 

 

1. Věda a kvantová teorie v kontextu fenomenologického pojetí krize vědy   

Význam pokusů porovnávat zcela odlišné myslitele, jakými jsou na straně jedné 

spoluzakladatel kvantové mechaniky či obecně kvantové teorie (KT) dánský fyzik Niels 

Bohr a na straně druhé zakladatelé dvou směrů fenomenologie Edmund Husserl a Martin 

Heidegger, může spočívat v tom, že nás při zkoumání nějakého filosofického problému 

takové pokusy učí, jak píše Jan Patočka při srovnávání pojetí krize evropského lidství u 

Husserla a Tomáše G. Masaryka, „vidět problémy z různých stran, varovat se úzkého 

dogmatismu, vžívat se do různých osobních atmosfér a sledovat důvody filosofických 

zacílení různého druhu“.1 

Jedním z takových problémů může být ve fyzice a filosofii neutuchající debata o 

existenci tzv. objektivní reality, popřípadě existenci na nás nezávislých věcí, vln, částic, 

zvuků, živo-mrtvých koček, idejí, veličin, vlastností (skrytých parametrů přírody). S tím 

zároveň souvisí diskuse o limitech objektivního popisu přírody a možnostech zakoušet 

nezávislou realitu prostřednictvím experimentů. To nás rovněž přivádí ke stěžejní roli 

jazyka a ideových východisek, respektive každodenního, fyzikálního a matematického 

předporozumění, s nímž ve fyzice přistupujeme k jakémukoliv pozorování nebo 

zkoumání. 

Třebaže KT vznikla a rozvíjela se ve stejné době jako fenomenologie, a ačkoliv 

se obě disciplíny kriticky vymezovaly vůči tradičním čili klasickým ideálům vědy a 

                                                           
1 J. Patočka, Tři studie o Masarykovi, Praha 1991, str. 5 a 6. Autor se Husserlovou filosofií vědy zabýval 

například v následujících publikacích: F. Grygar, Kritika založení galileovské vědy v Husserlově Krizi 

evropských věd a transcendentální fenomenologii (= Kritika založení galileovské vědy), Červený Kostelec 2005, 

Motivy krize ve vědě u pozdního Rádla a Husserla, in: T. Hermann – A. Markoš (vyd.), Emanuel Rádl – Vědec a 

filosof, Praha 2005, str. 381–409. K Heideggerově a Bohrově filosofii vědy viz F. Grygar, Hermeneutická 

fenomenologie a kvantová komplementarita ve filosofii vědy (disertační práce – vedoucí práce Jiří Michálek, 

Praha (PřF UK) 2008); články: Komplementarita kalkulující a kvalitativní deskripce, in: Teorie vědy 33, 2, 2011, 

str. 271–297; Idea univerzity jako idea komplementarity. Od Martina Heideggera k Nielsi Bohrovi, in: T. Hejduk 

– J. Chotaš – A. Prázný (vyd.), Moderní univerzita. Ideál a realita, Praha 2015, str. 161–196; Komplementárně-

fenomenologický přístup Nielse Bohra k fenoménu živého, in: A. Javorská – L. Kocinová – S. Wagnerová (vyd.), 

(Meta)Filozofia – Prax. Zborník vedeckých príspevkov, Bratislava 2016, str. 194–201; Bohrʼs Complementarity 

Framework in Biosemiotics, in: Biosemiotics 10, 1, 2017, str. 33–55 nebo Bytostná role předporozumění u 

vybraných zakladatelů kvantové teorie, in: Teorie vědy 43, 1, 2021, str. 59–93. Komplexně k Bohrovi včetně 

nastínění různých paralel mezi Bohrem, Husserlem a Heideggerem viz F. Grygar, Komplementární myšlení 

Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie (= Komplementární myšlení Nielse Bohra), Červený Kostelec 

2014, dále viz článek: Možnosti Bohrova komplementárního rámce myšlení ve výuce, in: Pedagogika 3, 2012, 

str. 305–316 a studie: Patrick Aidan Heelan. Idea hermeneutické fenomenologie a kvantové logiky ve filosofii 

vědy, in: Teorie vědy 33, 4, str. 517–530. Bohrovi jsou také věnovány webové stránky Niels Bohr – vědec, filosof 

a občan [online, cit. 7. 10. 2020], dostupné na: https://nielsbohr.webnode.cz/.  
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poznání, Bohr se nikdy nezabýval fenomenologií a stejně tak se Husserl nikdy nezabýval 

Bohrem ani podrobněji kvantovou teorií.2 V principu ji totiž neodlišoval, jak to popisuje 

v polovině třicátých let 20. století, od galileovského a einsteinovského stylu 

objektivistického myšlení. Ten byl podle Husserla založen na novověké nedůvěře v 

antický ideál univerzální filosofo-vědy (ustavené jednoty ideje filosofie, vědy a ryzího 

lidství) a současně na geniálním odhalení universální exaktní kauzality a totální 

matematizaci přírody. Oproti náboženství nebo metafysice si takovéto rozvržení jsoucího 

rovněž nárokovalo stát se vzorem skutečného pokroku a měřítkem všeobecně platného 

poznání či pravdy. Leč novověké odhalení matematizace přírody („dobře padnoucí šat 

objektivně vědeckých pravd“3) zase na straně druhé zahaluje předvědecký a dějinný žitý 

svět, respektive původní výkony absolutně fungující subjektivity jakožto zdroje 

veškerých lidských aktivit včetně otázek po ideových východiscích vědy a jakéhokoliv 

zkoumání, po smyslu vědecké racionality a zodpovědnosti vůči životnímu celku. Právě 

v tomto novověkém zahalení – kdy zvnějšněná vědecká racionalita fascinovaná po staletí 

objektivitou, zapomíná na svůj dějinný telos a původ v universální neobjektivizovatelné 

dimenzi subjektivity – spočívá podle Husserla zásadní a nereflektovaná příčina krize 

moderní vědeckosti vědy, tzn. obecně evropského lidství. Tato krize se projevuje na 

různých úrovních a též nabývá rozmanitých podob; Husserl například konstatuje, že 

„vědy o pouhých faktech vytváří lidi vidoucí jen fakty“.4 

Věda, pro niž být či bytí rovná se být měřitelným objektem, se člověku podle 

Husserla postupně odcizila, neoslovuje jej tam, kde to očekává nejvíce, tj. v každodenním 

a společenském životě. Tudíž ani vysoce abstraktní einsteinovská nebo KT člověka 

nenaučila být moudřejším, natož aby dokázala přiměřeně odpovídat na nejzazší otázky 

                                                           
2 V letech 1900–1901 vyšla Husserlova slavná Logická zkoumání (Praha 2009 a 2012), což lze považovat za 

vznik fenomenologie zbavující se nadobro tzv. psychologismu, jímž byla zatížena nejen filosofická a vědecká 

práce tehdejší doby, ale i předchozí Husserlovo uvažování. Ve stejné době publikoval Max Planck převratné 

práce k záření tzv. černého tělesa, jež otřásly tradičním ideálem kauzality a kontinuity přírodních jevů (více viz 

pozn. č. 22). 
3 E. Husserl, Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Úvod do fenomenologické filosofie (= 

Krize evropských věd), Praha 1996, str. 73. 
4 E. Husserl, Krize evropských věd, str. 27. Jinde Husserl uvádí, že „matematická přírodověda je obdivuhodná 

technika, pomocí níž lze realizovat indukce takové výkonnosti, pravděpodobnosti, přesnosti a vypočítatelnosti, 

jež nebylo možno dříve ani tušit. Její výkony jsou triumfem lidského ducha. Pokud jde však o racionalitu jejích 

metod a teorií, je zcela relativní. Předpokládá totiž hypotetický základ, ale tomu úplně chybí opravdová 

racionalita. Poněvadž se ve vědecké tematice zapomnělo na názorný svět našeho životního prostředí, na toto 

pouhé subjektivno, zapomnělo se i na pracující subjekt sám, takže vědec není učiněn tématem zkoumání. 

(Posuzováno z tohoto hlediska je proto racionalita exaktních věd v jedné řadě s racionalitou egyptských 

pyramid.)“ (Tamtéž, str. 360.) Více viz F. Grygar, Kritika založení galileovské vědy. 
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po „smyslu nebo nesmyslnosti celé lidské existence“.5 To se v plné míře projevilo 

v hrůzách první světové války, tj. v prvních vědecko-technických jatkách na frontových 

liniích, v konkrétní rovině zejména v první masové chemické válce rozpoutané právě 

tolik přeceňovanou a adorovanou evropskou racionalitou. Věda, nyní již 

zneužitelná propojením s jakýmkoli státním zřízením, se tak už začala podobat, jak uvádí 

Husserl, „zjevně velmi užitečnému a přitom spolehlivému stroji, s nímž se každý může 

naučit správně zacházet, aniž v nejmenším chápe vnitřní možnost a nutnost výkonů 

takového druhu […].“6 

Na rozdíl od Husserla měl Heidegger rámcové povědomí o KT. Nezískal je od 

samotného Bohra a z jeho spisů, nýbrž díky rozhovorům s jeho žákem, kolegou a přítelem 

Wernerem Heisenbergem, dále pak s Heisenbergovým i Bohrovým žákem Carlem 

Friedrichem von Weizsäckerem a rovněž z četby například populárně-naučné knihy o 

fyzice 20. století od jejich společného kolegy Pascuala Jordana.7 Heidegger sice 

rozlišoval mezi klasickou fyzikou a KT, leč v té druhé spatřoval vzorové vyvrcholení 

bytnosti techniky, přičemž tato bytnost (Wesen: zastarale podstata) ovšem není nic 

technického, jako jsou například technické vynálezy a spotřební technika aj.8 Bytnost 

techniky, jak počal Heidegger postupně uvažovat po druhé světové válce, se odhaluje 

jako nebezpečný dominantní způsob reduktivního myšlení odkrývající vše, co jest, již v 

posunutém významu od toho, v němž tomu bylo do té doby v ideálu mechanistického a 

                                                           
5 E. Husserl, Krize evropských věd, str. 28. Husserlovo tvrzení o ideji jednotné vědy v antice a krizi moderní 

vědy nabourává a nahlíží v jiném světle Pavel Kouba: „Těžko říct, kde se bere přesvědčení, že kdysi bylo 

poznání světa ucelené a jednotné, i s tím spojená otázka, zda viníkem jeho rozpadu jsou humanitní vědy, které se 

zpronevěřily osvícenskému ideálu a propadly iracionálním sklonům, nebo vědy experimentální, které se odcizily 

žité zkušenosti a upsaly se matematizaci. Je snad naše rozumějící, tj. poznávající a jednající, bytí ve světě 

ucelené a jednotné? Přiznáme-li si, že zvládnout život není úkolem vědy, nýbrž úkolem živých bytostí, ukáže se 

něco překvapivého: možná není v krizi věda, možná nemůže a nemá být jiná, než je. Možná jsou v nepořádku 

naše představy o ní, nároky a očekávání, které s ní spojujeme. Věda nalézá a formuluje obecné souvislosti, a 

dává tak lidem do rukou prostředky k životu. Nedává a nemá dávat jejich životu ‚smysl‘. Pokoušíme-li se vyznat 

a rozhodovat v zamotaných dějích a událostech našich životů, pak nikdo normální nehledá řešení u vědy. Proto 

nemůže být v nejobecnější rovině naším cílem nalezení pravé vědy o životě, nýbrž spíše nahlédnutí, jaké místo 

má věda v životě.“ (P. Kouba, Smysl konečnosti, Praha 2001, str. 93.) 
6 E. Husserl, Krize evropských věd, str. 74. 
7 K tomu více viz P. Jordan, Die Physik des 20. Jahrhunderts. Einführung in den Gedankeninhalt der Modernen 

Physik, Braunschweig 1949; M. Heidegger, Leitgedanken zur Entstehung der Metaphysik, der Neuzeitlichen 

Wissenschaft und der modernen Technik (= Leitgedanken zur Entstehung der Metaphysik), GA, sv. 76, Frankfurt 

am Main 2009, str. 180, 184 a 185; C. F. Weizsäcker, Erinnerungen an Martin Heidegger, in: G. Neske (vyd.), 

Begegnungen in vier Jahrzehnten, Pfullingen 1977, str. 239–247. Na Heisenbergovo myšlení měl vliv i 

Heidegger, k tomu viz C. Carson, Heisenberg in the Atomic Age. Science and the Public Sphere. New York 

2010. 
8 Více viz například M. Heidegger, Věda, technika a zamyšlení, Praha 2004 nebo M. Heidegger, Leitgedanken 

zur Entstehung der Metaphysik. 
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objektivistického přístupu k přírodě, člověku nebo fungování společnosti, s nimiž bylo 

nakládáno jako se zkoumatelnými objekty ve spočitatelném vesmírném mechanismu. 

Bytností techniky je totiž už soustavně manipulující zjednatelnost neboli soustavně 

vynucující ustanovující zjednávání (Gestell) všeho: počínaje přírodními a lidskými zdroji 

přes státní politiku a hospodářství až po turismus, kulturu nebo vzdělání je vše veskrze 

zjednatelné a k dispozici jako použitelná zásoba, objednatelný kus či prostředek v řetězci 

dalších zjednatelných stavů a účelů.9 V nejmodernějším zacházení s přírodou se krajina 

 

 „stanovuje (určuje) podle uhlí a rud, které v ní jsou. […] Takovým zjednáváním se území 

stává uhelným revírem, půdou pro rudné ložisko. Toto zjednávání je již jiného druhu než 

ono, kterým dříve sedlák obdělával (bestellte) svoje pole. Rolnická práce nevymáhá 

přímo obdělané pole, nýbrž spíše poskytuje domov síle vzrůstu setby; opatruje ji v jejím 

prospívání. Mezitím však přešlo také toto obdělávání pole (Feldbestellung) do téhož 

stanovujícího zjednávání (Be-stellen), které stanovuje (určuje) vzduch jako dusík, půdu 

jako uhlí a rudu, rudu pro uran, uran pro atomovou energii a tuto atomovou energii pro 

objednatelnou zkázu. Rolnictví je nyní motorizovaným potravinářským průmyslem, je v 

podstatě (Wesen) to samé jako velkovýroba mrtvol v plynových komorách a 

vyhlazovacích táborech, to samé jako blokáda a vyhladovění zemí, to samé jako 

velkovýroba vodíkových bomb.“10  

 

Totalitní vláda Gestellu, jež nás má v moci, však není s to, jak ukazuje Jiří Michálek, 

zrušit či vymazat původní dimenzi pravdy či oblast zjevování zjevného, nýbrž ji jen v 

nějaké dějinné době zapřít: „Totalita, která se pokouší vše odlišné potlačit, není 

majitelkou celkové pravdy, na základě níž by byla s to vše prohlédnout a není proto 

schopná čelit tomu, pro co nemá takříkajíc oči, co nevidí, protože to nezná.“11 Heidegger 

měl pro své závěry o bytnosti techniky z čeho zkušenostně vycházet.  

                                                           
9 M. Heidegger, Die Gefahr, in: týž, Bremer und Freiburger Vorträge, GA, sv. 79, Frankfurt am Main 1994.  
10 M. Heidegger, Das Ge-stell, in: týž, Bremer und Freiburger Vorträge, str. 27. Velmi často se uvádí rovněž 

tento Heideggerův příklad: „Vodní elektrárna je postavena (gestellt) do toku Rýna. Elektrárna Rýn stanovuje 

(stellt) jako vodní tlak, který stanovuje (stellt) turbiny k tomu, aby se točily, toto otáčení pohání stroje, jejichž 

soukolí vyrábí (herstellt) elektrický proud, pro nějž jsou zjednány (bestellt) zemské centrály a jejich rozvodná 

síť, která zajišťuje (bestellt) jeho dodávku. V oblasti těchto do sebe zapadajících sledů zjednávání elektrické 

energie se také tok Rýna ukazuje jako něco zjednaného (bestellt). Vodní elektrárna na toku Rýna není postavena 

jako starý dřevěný most, jenž po staletí spojuje břeh s břehem. Spíše je tok Rýna zabudován do elektrárny. Čím 

nyní Rýn jako tok je, totiž dodavatelem vodního tlaku, tím je z bytnosti elektrárny. Všimněme si přece na 

okamžik – abychom ono obludné, jež zde vládne, aspoň zpovzdálí poměřili – protikladu, který je obsažen v 

dvojím vyslovení téhož titulu: ‚Rýn‘ zabudovaný do díla síly (Kraftwerk – elektrárna, továrna na sílu), a ‚Rýn‘ 

vyslovený z díla umění (Kunstwerk) stejnojmenného Hölderlinova hymnu. Avšak Rýn přece zůstává, namítnete, 

tokem v krajině. Možná, že ano, ale jak? Ne jinak než jako objekt prohlídky objednatelný (bestellbar) cestovní 

společností, kterou si na to zjednal (bestellt) průmysl turistiky.“ Takže „odkrývání, které vládne v moderní 

technice, má charakter stanovování (Stellen) ve smyslu vymáhavého požadování (Herausforderung)“. (M. 

Heidegger, Věda, technika a zamyšlení, str. 15–16.) 

11 J. Michálek, Topologie výchovy, Praha 1996, str. 58. 
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Oproti nepřipraveným západním zemím nebo demokratické, leč politicky 

nestabilní Výmarské republice bylo nedemokratické a politicky stabilní nacistické 

Německo z hlediska bytnosti techniky první světovou výkladní skříní v celkovém 

zglajchšaltování nejen proklamovaného árijského národa (Heideggera nevyjímaje), nýbrž 

také v totální zjednatelnosti všeho včetně objevu jaderného štěpení a spuštění 

nacistického uranového výzkumu. Ten měl posléze vyústit v genocidní válce ve výrobu 

jaderných zbraní a reaktorů pro rychlé ovládnutí světa čili likvidaci podřadných národů. 

Jedině kvůli této totální zjednatelnosti a dobrovolné národní, intelektuální, ekonomické, 

průmyslové a vědecké sounáležitosti mohl zrůdný režim dlouhých 6 let odolávat 

největším světovým ekonomikám a velmocem.12 

Jestliže tedy Heidegger ještě ve dvacátých letech 20. století, v chaotickém a 

křehkém období Výmarské republiky, hovořil o krizi vědy,13 tak před úsvitem druhé 

světové války, v době rozjeté německé válečné mašinerie, už poukazoval na to, že tomu 

tak rozhodně není, že „řeč o ‚krizi‘ vědy byl ve skutečnosti pouze žvást“ a navíc (jistě 

ovlivněn i nacistickou propagandou obviňující jiné země z agrese a válečných příprav) 

už upozorňoval na to, že  

 

„‚národní‘ ‚organizace‘ vědy se pohybuje ve stejné dráze jako ta ‚amerikánská‘, otázkou 

pouze je, na které straně stojí větší prostředky a síly k rychlejšímu a úplnějšímu 

disponování, aby hnaly neproměněnou a ze sebe neproměnitelnou bytnost novověké vědy 

vstříc jejímu nejkrajnějšímu stavu, ‚úlohu‘, kterou si může [věda – pozn. FG] nárokovat 

ještě staletí a stále definitivněji vylučuje každou možnost nějaké ‚krize‘ vědy, tzn. 

vylučuje bytostnou proměnu vědění a pravdy.“14  

                                                           
12 Zejména k masové kolaboraci přírodních vědců viz například S. Heim – C. Sachse – M. Walker (vyd.), The 

Kaiser Wilhelm Society Under National Socialism. Cambridge – New York 2009; nebo R. J. Lifton, Nacističtí 

lékaři. Medicínské zabíjení a psychologie genocidy, Praha 2008 a D. Hoffmann – M. Walker (eds.), The German 

Physical Society in the Third Reich. Physicists between Autonomy and Accommodation, Cambridge – New York 

– Tokyo – Melbourne 2012. Obecně k ochotě Němců kolaborovat s nacistickým zřízením viz například dodnes 

aktuální bestseller z roku 1961 W. L. Shirer, Vzestup a pád třetí říše, Praha 2019 nebo strukturně napříč 

německou společností viz D. Süß – W. Süß, Třetí říše. Úvod do studia, Praha 2012 a M. Burleigh – W. 

Wippermann, Rasistický stát. Německo 1933–1945, Praha 2010. 
13 V Heideggerově pojetí šlo o krizi v základu vědy samé a v jejím celkovém postavení ve vztahu ke 

společenskému a dějinně-kulturnímu životu a též o krizi jednotlivého člověka ve vztahu k vědě. O krizi hovoří 

v zimních přednáškách z roku 1928–1929 (M. Heidegger, Einleitung in die Philosophie, GA, sv. 27, Frankfurt 

am Main 2001, str. 26–45). O roztříštěnosti věd a odumření jejich zakořeněnosti v bytostné půdě se Heidegger 

letmo zmínil v nástupní profesorské přednášce konané ve Freiburgu v červenci 1929 (M. Heidegger, Co je 

metafyzika?, Praha 1993, str. 37).  
14 M. Heidegger, Sätze über „Die Wissenschaft“, in: týž, Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), GA, sv. 65, 

Frankfurt am Main 1989, str. 145–159, zde str. 149. Ačkoliv Heideggerovi v tomto případě asi nejde o 

hodnocení politických a historických událostí, nýbrž o postižení bytnosti vědy a techniky, je nutné dodat, že 

spojence do stejného ustanovujícího zjednávání přivedla až německá totální zjednatelnost všeho (včetně 

Heideggerovy neomluvitelné naivnosti) a navíc spojenci vedli válku obrannou, dlouho zoufalou a na konci války 

vyrobili atomové zbraně (tehdejší vrchol Ge-stellu) pouze z jednoho jediného důvodu. Byli hnáni každodenní 
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Naopak je tomu tak, že „dnes stojí věda ve svém nejlepším počátku. Pouze slepí a blázni 

budou dnes hovořit o ‚konci‘ vědy“.15 V padesátých letech se také Heidegger rozepsal o 

tom, co je myšlení, a jeden ze známých provokativních závěrů zněl, že „věda nemyslí“.16 

Jak píše Michálek, právě kalkulující myšlení je tím tzv. nemyšlením vědy, což v sobě 

skrývá a současně odhaluje aspekt nebezpečí. Nejvýrazněji to podle Michálka dokázal 

vyjádřit Heidegger ve známé přednášce Gelassenheit.17 Po všech stránkách a napříč obory 

takováto „narůstající bezmyšlenkovitost tudíž spočívá v procesu, který stravuje dnešního 

člověka až do morku kostí. Dnešní člověk je na útěku před myšlením.“18  

Heidegger si ovšem v rámci příkré kritiky vědy (potažmo KT) velmi dobře 

uvědomoval rozdíl mezi novou atomovou teorií, obecně vědeckým ne-myšlením a 

původním Heisenbergovým nebo Bohrovým filosofickým uvažováním. Trefně vyzdvihl 

to, proč tam onen rozdíl je a proč si jejich myšlení váží. Filosoficky totiž byli oba fyzici 

„s to položit problémy novým způsobem a především v problematičnosti vydržet“.19 

Nicméně Heidegger už nerozlišoval mezi Bohrovým filosoficko-epistemologickým 

přístupem ke KT a převládajícím pojetím KT, jež bylo v letech 1927 až 1933 ustaveno 

Heisenbergem, Weizsäckerem, Jordanem a dalšími významnými fyziky i matematiky a 

které Heisenberg začal v padesátých letech 20. století nevhodně nazývat „kodaňská 

interpretace“ (viz níže). Tito a další vědci sice Bohra adorovali jako ideového otce a 

výsadního zakladatele KT, avšak v mnoha ohledech jej nechtěně desinterpretovali buď 

                                                           
hrůzou z toho, že by Němci pod vedením ctižádostivého Heisenberga vyrobili jaderné zbraně jako první a 

neváhali je použít. Jestliže však spojenečtí vědci měli víceméně špatné svědomí z toho, na čem se v Los Alamos 

a jinde podíleli (Bohra nevyjímaje), němečtí vědci – čím dál více nacionalističtí – napříč obory špatné svědomí 

v zásadě neměli (a to ani za první světové války). Viz F. Grygar, Ke zrodu a pádu legendy o německých 

atomových vědcích, kteří z morálních důvodů nechtěli sestrojit atomovou bombu pro nacistické Německo, in: 

DVT 45, 4, 2012, str. 251–271 a týž, Odvrácená strana legendy. Otto Hahn v kontextu nacistického Německa, 

in: Teorie vědy 41, 1, 2019, str. 59–110.  
15 M. Heidegger, Sätze über „Die Wissenschaft“, str. 157. Heidegger měl opět z čeho vycházet. Jedna z mnoha 

fikcí panující o době nacistického Německa praví, že nacismus byl vůči vědě nepřátelský a omezoval svobodu 

vědeckého bádání apod. Opak je pravdou. Například oproti Výmarské republice se finanční prostředky na 

vědecko-technické instituce ve Třetí říši více než ztrojnásobily a věda byla odideologizována. Více viz D. Süß – 

W. Süß, Třetí říše. Úvod do studia, str. 203. Dále viz S. Heim – C. Sachse – M. Walker (vyd.), The Kaiser 

Wilhelm Society Under National Socialism. Podfinancovány však byly ty humanitní disciplíny nebo instituce, u 

nichž hrozila možná kritika režimu.  
16 M. Heidegger, Was heißt Denken?, GA, sv. 8, Frankfurt am Main 2002, str. 4–57, zde str. 9, nebo viz týž, 

Věda, technika a zamyšlení, str. 55, poznámka f. 
17 J. Michálek, Heidegger a Rádl, in: T. Hermann a A. Markoš (vyd.), Emanuel Rádl – vědec a filosof, Praha 

2005, str. 362. 
18 M. Heidegger, Gelassenheit – Zdrženlivá uvolněnost, in: Filosofický časopis 49, 1, 2001, str. 71–79, zde str. 

73. 
19 M. Heidegger, Novověká matematická přírodní věda, in: Scientia & Philosophia, 6, 1994, str. 78–85, zde str. 

77 (tato Heideggerova stať je součástí přednášky Die Frage nach dem Ding z roku 1935). 
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ve svých pamětech, ikonických dílech a učebnicích, anebo v popularizujících a 

filosofujících publikacích o KT. Bohr se, zřejmě kvůli zbytečně přehnané zdvořilosti, 

vůči mnoha zkreslením a nepochopením své filosofie vědy veřejně nevyjadřoval.20 

Mainstreamovými názory a ikonickými texty o KT byly posléze ovlivněny další 

generace studentů, fyziků, filosofů a historiků vědy (včetně Martina Heideggera nebo 

Karla Poppera21), kteří z nich čerpali nejen zavádějící názory na Bohrovu filosofii vědy, 

nýbrž také výchozí představy o KT. Je ovšem nutné upozornit na to, že na rozdíl od 

nerozporné speciální a obecné teorii relativity, která se během několika let úspěšně 

zabydlela ve fyzikální komunitě (vynecháme-li antižidovské výpady proti Einsteinovi), 

vyvolávala KT už od svého vzniku rozporuplné pocity paradoxně i u těch, kteří podstatně 

utvářeli její základy. Na úplném počátku to lze sledovat hlavně u Maxe Plancka a Alberta 

Einsteina a později u Erwina Schrödingera: ani jeden z nich se nikdy nesmířil se stavem 

a někdy až bizarními důsledky KT, které se možná hodí do sci-fi filmů, a nikoli do řádně 

zavedené akurátní disciplíny. Není se pak čemu divit, že neutuchající pře a vršící se stohy 

publikací o kvantovém pojetí reality si nezadají se středověkými disputacemi o statusu 

univerzálií. Z uvedeného důvodu si na závěr této části připomeňme, v jaké rovině se vedla 

počáteční kritika KT, již Bohr, jako vůdčí aktér tehdejšího dění, úspěšně odrážel.22 

                                                           
20 Vice viz F. Grygar, Komplementární myšlení Nielse Bohra a týž, Werner Heisenberg, Niels Bohr a příběh 

kodaňské interpretace, in: Teorie vědy, 39, 2, 2017, str. 207–238. 
21 Heidegger například přebírá Jordanův výklad Bohra z uvedené učebnice v Leitgedanken zur Entstehung der 

Metaphysik (str. 180) a Popper zase v kultovním díle Logika vědeckého zkoumání (Praha 1997, str. 533–537) 

vychází z Jordanovy čtené učebnice o KT a její aplikaci v biologii (P. Jordan, Anschauliche Quantentheorie. 

Eine Einführung in die moderne Auffassung der Quantenerscheinungen, Berlin 1936), již si velice pochvaluje, 

aniž by četl primární literaturu od Bohra a dalších kvantových teoretiků. 
22 KT byla založena na následujících východiscích: Experimentální fyzici si na konci 19. století nevěděli rady 

s řadou problematických jevů – například u výměny energie mezi tělesem a dopadajícím zářením, což nebylo 

možné vysvětlit klasickou fyzikou, tj. na základě stávajícího předpokladu o kontinuitě dění. Planck se o to, ač 

nerad, pokusil zcela netradičně, když navrhl heuristickou hypotézu, která umožňovala pracovat s energií záření 

tak, že nebude nadále na všech frekvencích (vlnových délkách) kontinuálně nekonečně velká anebo naopak malá 

až nulová (jak vyplývalo z klasických předpokladů), nýbrž že bude dávkována po tzv. kvantech (množstvíčcích, 

žmolcích energie) neboli elementárních akcích či prvcích (později s Einsteinem světelných částic; název „foton“ 

se používá až od roku 1926). Energie jednoho kvanta je pak dána součinem frekvence záření a Planckovy 

konstanty, o níž Bohr píše jako o iracionální či nevysvětlitelné záležitosti (z hlediska klasické fyziky). Planckova 

konstanta je fyzikální veličina, jež má rozměr tzv. akce, tj. reprezentuje produkt, respektive součin energie a času 

(podle prvních kalkulací to bylo 6.55·10-27 erg·sec (h = 6,626 ·10-34 J·s). Tudíž když dochází k výměně energie 

mezi tělesem a zářením, daná výměna probíhá prostřednictvím nespojitých akcí, a Planckova univerzální 

konstanta je mírou změny každé takové akce. Po Planckovi to byl Einstein, který (kromě vytvoření speciální 

teorie relativity a matematického dokázání existence atomů) využil v letech 1905–1909 kvantovou hypotézu pro 

řešení tzv. fotoefektu a také navrhl matematickou hypotézu záření šířícího se ve volném prostoru, jež může 

nabývat bizarní povahy, tj. jak částicové (světelné kvantum), tak vlnové – dosavadní fyzikální výzkumy 

korpuskulární a vlnové povahy přírody žádné bizarnosti nenabývaly, jelikož se těmito vlastnostmi přírody 

zabývaly odděleně. Einstein se domníval, že tyto absurdně propojené a neslučitelné vlastnosti by měly být 

jednou vysvětleny jednotně v souladu s klasickou logikou (když něco je, nemůže to současně nebýt), což se 

nikdy nepovedlo. Dále v letech 1908–1912 vznikal pod vedením Ernesta Rutherforda model atomu 
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Na základě klasického předporozumění vědeckosti vědy nová KT podle jejích 

kritiků nedokázala naplnit tradiční novověké ideály vědy, tj. striktní subjekt-objektové 

rozlišení mezi pozorovatelem a nezávislým objektem zkoumání a nárok totální 

matematizace přírody. Tyto předpoklady měly zaručovat možnost přesné fyzikální 

determinace reality a kontinuity přírodních procesů, tj. přísný požadavek kauzality, 

vzájemnou odvoditelnost veličin, názorný, respektive reprezentativní popis přírody a 

samozřejmě tradiční predikci přírodních jevů, což KT mohla těžko splnit. Vždyť i tak 

jednoduchý fyzikální jev, jakým je podle Bohra světlo, nelze vyložit prostřednictvím 

unifikovaného a klasicky mechanického (kauzálního) popisu, nýbrž pomocí dvou zcela 

neslučitelných a ze sebe neodvoditelných vlastností záření, tj. vlastností vlnových a 

korpuskulárních.23 

Ze starší generace tradičně uvažujících fyziků to byl Planck, jenž vznik KT jako 

první sice zahájil, avšak při převzetí Nobelovy ceny v roce 1920 stále pochyboval o svých 

přelomových výsledcích z roku 1900. Ke svému neuvěřitelnému objevu tzv. kvanta akce 

uvedl, že formulace „univerzální konstanty [Planckova konstanta – poznámka FG] 

                                                           
s drobounkým jádrem, jehož velikost oproti atomovému obalu je asi jako zrnko písku uprostřed velké 

multifunkční haly. Jenže z hlediska klasických předpokladů by byly záporně nabité elektrony mocně přitahovány 

kladně nabitým jádrem (tvořícím téměř celou hmotnost atomu), okamžitě by do něj po spojité spirále popadaly 

při současném kontinuálním vyzáření veškeré své energie. Atomy – nebo příroda z nich sestávající – by pak 

nemohly vůbec existovat. Proto Rutherfordův nefunkční model atomu fyziky nijak zvlášť nezaujal. Nejen že 

atomy existují, ale každý z nich je také poznáván podle specifických sad nespojitých spektrálních čar (atomární 

fingerprint). Avšak Rutherfordovu postdoktorandovi Bohrovi byl jak Rutherfrod, tak jeho model s jádrem 

sympatický. Předsevzal si proto elektronům jejich spojité harakiri zakázat tím, že jim umožnil obíhat jen po 

pevně daných a klasických orbitech o určité energii, a pak jim neklasicky diskontinuitně a nekauzálně povolil 

nahodile mezi těmito nespojitými energetickými hladinami přeskakovat za současného vyzáření anebo pohlcení 

jednoho kvanta energie atomem (výsledkem přeskoků jsou charakteristické spektrální čáry). Bohr si do svého 

modelu atomu kromě klasických drah a rychlostí apod. geniálně vypůjčil z různých odvětví fyziky jednak 

Planckovu konstantu aplikovanou na kvantování energie atomu a pak Balmer-Rydbergovu konstantu pro 

výpočet spektrálních čar. K tomu navrhl funkční matematiku. Bohrův klasicko-kvantový model atomu vydržel 

s různými úpravami až do roku 1925. Kromě různých vylepšovatelů Bohrova modelu to byl Einstein, který 

v letech 1916–1917 zavedl pro nahodilé přeskakování elektronů takové statistické pravděpodobnosti, jež se opět 

příčily klasické fyzice či tradičním výpočtům pravděpodobnosti. Domníval se, že se atomární dění jednou 

vysvětlí opět klasickým způsobem; nestalo se ale tak. V jiné situaci byl zase Einsteinovou světelnou vlno-částicí 

fascinován mladíček Louis de Broglie, který po první světové válce zavedl do KT ještě bizarnější představu, než 

byla stávající absurdní dualita světla, totiž dualitu hmoty (elektronů, protonů atd.). Na čistě korpuskulární či 

diskontinuitní představu přírody pak v roce 1925 navázal Heisenberg s Jordanem a Maxem Bornem, když 

vytvořili tzv. maticovou mechaniku (Born přišel s termínem kvantová mechanika), a na čistě vlnovou představu 

přírody navázal záhy Schrödinger s tzv. vlnovou mechanikou. Heisenberg neměl rád vlnovou mechaniku a 

Schrödinger maticovou, nicméně obě mechaniky, jak Schrödinger ukázal, jsou matematicky kompatibilní, ačkoli 

spočívají na neslučitelných představách přírody. Byl to následně Bohr, který po obtížných diskusích s oběma 

kolegy ukázal, že je nutné uvažovat ve fyzice už jiným než tradičně-logickým způsobem, tzv. komplementárně. 

Více viz například autorovy uváděné texty. 
23 N. Bohr, Collected Works, sv. 1–13, Amsterdam – New York – Oxford 1972–2008, zde N. Bohr, Collected 

Works, sv. 10, str. 29. K tomu viz F. Grygar, Komplementární myšlení Nielse Bohra, 3. kap.; týž, Bytostná role 

předporozumění u vybraných zakladatelů kvantové teorie. 
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radiačního zákona nebyla tak snadná. Protože reprezentovala produkt či součin energie a 

času, popsal jsem to jako elementární kvantum akce“. Své závratné počiny však 

považoval za matematicko-fyzikální trik a svému příteli později také napsal, že k jejich 

formulaci došlo v aktu zoufalství24. V nobelovské přednášce dále prohlásil, že „buď 

kvantum akce byla fiktivní kvantita, potom celá dedukce o radiačním zákoně byla v 

podstatě iluzorní a nereprezentovala nic než nějakou prázdnou bezvýznamnou 

rovnicovou hrátku, nebo byla derivace radiačního zákona založena na nějaké spolehlivé 

fyzikální představě. V tomto případě by kvantum akce muselo hrát fundamentální roli ve 

fyzice“. Pokud by tomu tak bylo, muselo by to být podle Plancka něco „dosud 

neslýchaného, co, zdá se, volalo po základní revizi veškerého našeho fyzikálního myšlení, 

které bylo vystavěno od doby ustavení infinitezimálního počtu Leibnizem a Newtonem 

na základě přijetí kontinuity veškerých kauzativních spojitostí“.25 Planck měl pravdu, ale 

nechtěl tento neúprosný závěr jednoduše přijmout jako něco, co fundamentálně promění 

uvažování v rámci fyziky. 

Ještě v roce 1935, když začala být již řadu let etablovaná KT rozšiřována o 

jadernou fyziku, další její spoluzakladatel, génius Einstein, se dvěma kolegy Borisem 

Podolskym a Nathanem Rosenem stále lpěli – v článku Může být kvantově-mechanická 

deskripce fyzikální reality považována za kompletní? – na klasických východiscích a 

novověkých nárocích vědy. Tvrdili, že „jakékoliv seriózní uvažování o nějaké fyzikální 

teorii musí vzít v úvahu distinkci mezi objektivní realitou, která je nezávislá na jakékoliv 

teorii, a fyzikálními pojmy, s nimiž teorie operuje. Tyto pojmy jsou zamýšleny tak, že 

korespondují s objektivní realitou a prostřednictvím těchto pojmů si tuto realitu 

zobrazujeme“. Na základě těchto podmínek by mělo platit, že „v kompletní teorii existuje 

prvek, který vždy odpovídá prvku reality. Dostačující podmínkou pro realitu určité 

fyzikální veličiny je možnost její predikce s jistotou, aniž by došlo k narušení systému“. 

Jenže v KT, ve které vládnou idea komplementarity, bytostné neurčitosti, interakce a 

statistické pravděpodobnosti (více viz níže), „v případě dvou fyzikálních veličin 

popisovaných skrze non-komutativní operátory poznání jedné veličiny vylučuje poznání 

                                                           
24 Dopis Maxe Plancka Robertu W. Woodovi ze 7. října 1931, in: J. Mehra – H. Rechenberg, The Historical 

Development of Quantum Theory, sv. 1–6, New York – London – Dordrecht 1982–2001, zde in: sv. 1, č. 1, str. 

49 a 50. 
25 M. Planck, The Genesis and Present State of Development of the Quantum Theory, in: Nobel Lecture, June 2, 

6. 1920 [online, cit. 7. 9. 2020], dostupné na: https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1918/planck/lecture/. 
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druhé“.26 Ani Schrödinger nezůstal v kritice KT pozadu a v témže roce popsal mimo jiné 

i její důsledky pro každodenní život. Upozornil na jeden z doslova šílených závěrů KT, 

tj. na to, že by například kočka měla existovat v tzv. superpozici stavů kočky živé a 

zároveň mrtvé (živo-mrtvé) do té doby, dokud se na ní nepodíváme (nedetekujeme ji), 

což je podle něj nonsens.27 

Z kulturních a hermeneutických pozic je dále nutné upozornit na to, že Německo 

se stalo v první třetině 20. století světovou líhní převážně mladých talentovaných 

kvantových fyziků (narozených po roce 1900), kteří v čele s jejich dánským mentorem 

Bohrem obrátili novověké či klasické fyzikální představy doslova naruby, což není 

v žádném případě pouhá náhoda. Kromě poukazu na neskrývané uctívání Bohra i ze 

strany kritiků KT28 upozorňuje historik vědy a kvantové mechaniky Paul Forman též na 

to, že mladá poválečná generace německých vědců zažívala frustraci z intelektuálního a 

kulturního prostředí Výmarské republiky, jež si procházela nejen vleklou morální, 

politickou a ekonomickou krizí, nýbrž také již výše uvedenou krizí vědy, tj. i všeobecnou 

averzí namířenou proti vědecké exaktnosti, analytické racionalitě, determinismu, 

technickým aplikacím apod. ve prospěch životní spontaneity, romantizujících či 

                                                           
26 A. Einstein – B. Podolsky – N. Rosen, Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality be 

Considered Complete?, in: Physical Review 47, 10, 1935, str. 777–780, zde str. 777. Oproti veličinám klasické 

fyziky, jež jsou vesměs vzájemně odvoditelné, jsou kvantové veličiny vyjádřeny symbolickými operátory 

nahrazujícími tradiční numerické proměnné neboli objektivní reprezentace zkoumaných objektů a systémů. 

Kvantové operátory totiž nabízejí více možností i informací, pomocí nichž kvantoví fyzici operují tak, že jim 

poskytují cosi jako symbolickou kuchařku na to, jak danou fyzikální veličinu vůbec určovat. Kvantové operátory 

oproti tradičním fyzikálním veličinám rovněž odhalily, že domnělá nezávislá realita je též produktem člověka. 

Jinak řečeno s Bohrem: „V matematickém formalismu kvantové mechaniky, která obsahuje klasické fyzikální 

teorie jako limitní případ, jsou kinematické a dynamické proměnné nahrazeny symbolickými operátory 

podmíněnými nekomutativním algoritmem zahrnujícím Planckovu konstantu. Tento formalismus tudíž vzdoruje 

obrazné reprezentaci [...]“ a nesměřuje ke klasickým predikcím jevů, nýbrž k predikcím statistickým. (N. Bohr, 

Collected Works, sv. 10, str. 103.) 
27 E. Schrödinger, Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik, in: Die Naturwissenschaften 23, 48, 49, 

50, 1935, str. 807–812, 823–828, 844–849. Případ s kočkou je uveden v jednom odstavci v krátkém 5. paragrafu 

(z 15), jenž se stal slavnějším a významnějším než celý článek. 
28 Pro dokreslení lze uvést i následující humornou scénku, která se odehrála na počátku října roku 1926 v Kodani 

v Bohrově ústavu (Fyzikální ústav) mezi Bohrem a na návštěvu z Curychu dorazivším Schrödingerem. Po 

několikadenních náročných diskusích o povaze KT ulehl vyčerpaný a nemocný Schrödinger u Bohrů doma do 

postele (Bohrova vila byla de facto součástí ústavu) a jejich diskuse pokračovaly tak, že paní Bohrová nosila 

nebohému Schrödingerovi z jedné strany postele čaj a koláčky a na druhé straně postele seděl Bohr a snažil se 

nemocného Schrödingera přesvědčit, aby už konečně pochopil, jak se to má s novou KT. Schrödinger po návratu 

domů napsal svému kolegovi, dalšímu kritikovi KT, toto: „Navzdory všemu, co jsem už slyšel, z čistě lidského 

hlediska byl dojem z Bohrovy osobnosti zcela neočekávaný. Sotva bude kdy existovat člověk, který by dosáhl 

takového nesmírného vnějšího a vnitřního úspěchu, člověk, jenž by byl v oblasti své práce celým světem uctíván 

téměř jako polobůh, a který by přesto zůstal nikoli snad přímo skromný a prost sebevědomí, ale řekněme 

ostýchavý a nesmělý jako student teologie“ (Schrödinger W. Wienovi in Niels Bohr Archive: Copies of Papers 

from Elsewhere not Directly Related to Niels Bohr. Series 9: Schrödinger, Erwin to Wilhelm Wien, 1925–1927). 

Více k této návštěvě viz F. Grygar, Ideová východiska kvantové teorie a Schrödingerova návštěva Kodaně v 

říjnu 1926, in: Čs. čas. fyz. 71, 1, 2021, str. 56–63. 



Filip Grygar: Bohrova filosofická lekce kvantové teorie a fenomenologie. 

In: MOSTY A ŘEKA – Sborník Jiřímu Michálkovi k 80. narozeninám.  

K vydání připravili Zuzana Daňková a Robert Kanócz, Pavel Mervart 2021,  

s. 313–371. 

11 

iracionálních svodů a mystických vizí o dávných hodnotách i slávě Germánů. Mladí vědci 

jako byl například Heisenberg, Jordan nebo Weizsäcker se proto snažili vymezit jak vůči 

klasicky uvažujícím vědcům a generaci svých otců, kteří s nadšením odcházeli bojovat 

za německého císaře a posléze se vraceli jako zlomení lidé, tak vůči negativním 

vědeckým náladám. Avšak aniž by si to uvědomovali, i oni podléhali rozporuplným 

vlivům a společenskému rozpoložení. Forman poukazuje na to, že nikoli v důsledku 

nevysvětlitelných paradoxů a jevů, jež se začaly objevovat v experimentech rodící se KT, 

nýbrž právě v důsledku dobové atmosféry v Německu byli mladí fyzici naladěni 

způsobem, díky kterému v následujícím rozvoji a převratných výkladech KT byli ochotni 

zajít v popření novověkých ideálů vědy nejdále. To se týkalo představ akauzality, 

antideterminismu, antimaterialismu, antinázornosti, diskontinuity a popření striktního 

subjekt-objektového rozlišení.29 

 

2. Bohrovo diváko-herectví-v-bytí a fenomenologie 

Vůdčí osobností a obhájcem nových idejí v procesu vznikání KT byl neúnavný 

sókratovský diskutér Bohr. Ten vedl s Planckem, Schrödingerem a především Einsteinem 

několik slavných diskusí (nepostrádajících humornou stránku), v nichž jim postupně 

vyvracel principiální námitky vůči filosofickým východiskům i důsledkům KT. Bohr 

začal upozorňovat na to, na co v jiných souvislostech a z různých hledisek poukazovala 

Husserlova a Heideggerova fenomenologie.30 Například v roce 1935 Bohr odpověděl 

Einsteinovi, Podolskemu a Rosenovi na fyzikálně-filosofické argumenty formulované 

v jejich článku Může být kvantově-mechanická deskripce fyzikální reality považována za 

kompletní? stejnojmenným článkem, v němž je už vůbec nešetřil; všechna jejich tvrzení 

rozebral, vyvrátil a kromě dalšího jim odpověděl v obecné rovině tím, že  

 

„zjevné rozpory fakticky pouze odhalují bytostnou neadekvátnost navyklého pohledu 

přírodní filosofie ve vztahu k racionálnímu vysvětlení fyzikálních fenoménů takového 

typu, jimiž se zabýváme v kvantové mechanice. Limitující interakce mezi objektem a 

měřícími činiteli, podmíněná samotnou existencí kvanta akce [nespojitá výměna a 

                                                           
29 P. Forman, Weimar Culture, Causality, and Quantum Theory, 1918–1927. Adaptation by German Physicists 

and Mathematicians to a Hostile Intelektual Environment, in: Historical Studies in the Physical Sciences 3, 

1971, str. 1–115. Rozmanité společenské nálady byly také umocněny hojnou četbou kultovního Spenglerova 

Zániku Západu. Viz O. Spengler, Zánik Západu. Obrysy morfologe světových dějin, Praha 2017. 
30 Nejznámější a nejzávažnější jsou diskuse s Einsteinem a Schrödingerem. K tomu viz N. Bohr, Discussion with 

Einstein on Epistemological Problems in Atomic Physics, in: P. A. Schilpp (vyd.), Albert Einstein, Philosopher – 

Scientist, New York 1970, str. 199–242. Nebo in: N. Bohr: Collected Works, sv. 7, str. 339–381 a dále viz F. 

Grygar, Ideová východiska kvantové teorie a Schrödingerova návštěva Kodaně v říjnu 1926. 
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dávkování energie záření o určité frekvenci a závislé na Planckově konstantě, k tomu viz 

pozn. č. 22 – FG], ve skutečnosti způsobuje [...] nutnost definitivního zřeknutí se 

klasického ideálu kauzality a radikální revizi našeho postoje vůči problému fyzikální 

reality“.31  

 

Podle Bohra totiž zkoumání atomového dění, respektive „studium nového pole 

zkušenosti“ přineslo „všeobecné ponaučení ohledně naší pozice pozorovatelů té přírody, 

jíž jsme sami součástí […]“.32 Jinak řečeno, Bohr často hovořil o tom, že se u KT už 

naplno ukázalo, že bylo nutné se pro nové porozumění fyzikálním jevům obrátit i k jiným 

a nepřírodovědným disciplínám, jako je filosofie nebo psychologie a zároveň také k 

epistemologickým otázkám, „s nimiž už byli konfrontováni myslitelé jako Buddha nebo 

Lao-c’, když se pokoušeli harmonizovat naši pozici jakožto diváků a herců ve velkém 

dramatu existence [jinde našeho bytí – pozn. FG]“.33 Hlavně v této souvislosti Bohr 

opakovaně hovořil o filosofické či epistemologické lekci z KT, jež se vymezila vůči 

novověkým ideálům vědy a ukázala, že je nutné se zabývat i bytostnými podmínkami 

lidského poznání a jazyka.34 Bohr uvažoval už od mládí veskrze filosoficky, když 

reflektoval nedostatečnost klasických předpokladů fyziky. Například ve své doktorské 

práci o elektronové teorii kovů napsal, že „předpoklad [mechanických sil – pozn. FG] 

není a priori sebe-evidentní, neboť je nutné vzít v úvahu, že existují síly, které jsou ve své 

povaze takového typu, že jsou zcela odlišné od obvyklého typu mechanického [...]“.35 

Z Bohrovy, Husserlovy a Heideggerovy filosofie vědy a kritiky subjekt-

objektového rozštěpení vyplývá, že mezi aktivitami zakoušení, myšlení, pozorování nebo 

                                                           
31 N. Bohr, Can Quantum-mechanical Description of Physical Reality be Considered Complete?, in: Physical 

Review 48, 8, 1935, str. 696–702, zde 697 nebo in: Collected Works, sv. 7, str. 292–298, zde str. 293 a 294. 

Heidegger se k údajné nezávislé realitě předpokládané napříč různými obory vyjádřil obecně už v roce 1927 

následovně: „Věřit v realitu ‚vnějšího světa‘, ať již právem či neprávem, dokazovat tuto realitu, ať dostatečně 

nebo nedostatečně, předpokládat ji, ať výslovně či nikoli – to vše jsou pokusy, kterým není zcela jasno, na jaké 

půdě stojí, a které předpokládají zprvu jakýsi světaprostý subjekt, resp. subjekt, který si není svým světem jist a 

který se v podstatě musí o nějakém světě teprve ujišťovat. ‘Bytí v nějakém světě’ je tak od začátku odkázáno na 

určité pojetí, domněnku, jistotu či víru, což je postoj, který je vždy až fundovaným modem ‚bytí ve světě‘.“ 

Podle Heideggera jsou jakékoli důkazy o existenci na člověku nezávislé reality dokonce skandální, ačkoli platí, 

že ve všech disciplínách „takové důkazy jsou stále očekávány a že se o ně znovu a znovu někdo pokouší“. (M. 

Heidegger, Bytí a čas, Praha 2002, str. 273 a 272 dle stránkování GA. Nadto rovněž víme, že Descartův pojem 

realitas obiectiva nemíní něco na nás nezávislého, ale předmětnou věcnost idejí v našem vědomí. (R. Descartes, 

Meditace o první filosofii, Praha 2003, str. 161 dle paginace Adama a Tanneryho.) 
32 N. Bohr, Collected Works, sv. 10, str. 102.  
33 Tamtéž, str. 60. Tato Bohrova představa o herectví a diváctví, které se dějí současně, se v jeho textech v 

různých podobách objevuje velmi často.  
34 N. Bohr, Collected Works, sv. 10.  
35 N. Bohr in: A. Pais, Niels Bohr’s Times, in Physics, Philosophy and Polity. Oxford 1993, str. 137. Citovaná 

věta z dánského originálu však není uvedena v pozdějším anglickém překladu disertace, neboť musel být 

výrazně zkrácen. K Bohrově disertaci podrobně viz Collected Works, sv. 1. 
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měření na straně jedné, a tím zakoušeným, myšleným, pozorovaným či měřeným na 

straně druhé nelze vést – navzdory odlišnosti i vzájemné závislosti těchto pólů – striktní 

dělicí čáru. Nedokážeme přesně stanovit, co vše náleží na stranu nás, s našimi 

rozmanitými předporozuměními a motivacemi, s nimiž přistupujeme k věcnosti věcí, 

zkoumání přírody nebo navrhování teorií, podle nichž zase probíhá výroba přístrojů a 

uspořádávání experimentů, a co vše náleží na stranu pozorovaného objektu nebo 

měřeného systému. V Husserlově fenomenologii se jedná o intencionálně (intentio-

intentum; noesis-noema) provázaný vztah k realitě (tam v mém vědomí), v Heideggerově 

fenomenologii se to týká fundamentálně hermeneuticky provázaných pólů toho, že jest 

nám být ve světě (bytí-ve-světě) a v Bohrově filosofii vědy jde o diváko-herectví-v-bytí 

(pracovně řečeno); z hlediska výraziva KT jsou měřicí přístroje a to měřené interaktivní 

systémy. 

Tzv. problém měření tkví mimo jiné v tom, že měřicí přístroj vždy interaguje 

s kvantovým systémem (měřenou cosi jako vln-ticí) a tato interakce není plně 

kontrolovatelná (při interakci dochází k výměně hybnosti a energie podléhající 

Heisenbergovým relacím neurčitosti; bytostnou roli tu opět hraje Planckova konstanta). 

Pak je tu vědec, který interaguje s měřicím přístrojem a odečítá naměřené hodnoty, jež 

musí interpretovat dle navržené teorie. Důsledkem je, že laboratoř, přístroje a pozorovatel 

„nemohou být zahrnuty do zkoumání, když slouží jako prostředky observace“.36 Přesná 

determinace kvantové interakce (pro zjištění vyčerpávajícího počtu dat ke kauzálnímu 

popisu), jak ji požadoval například Einstein a další, by si vyžádala zavedení dalších 

přístrojů; ty by však opět interagovaly s kontrolovaným systémem, pročež by bylo nutné 

zavést další měřicí přístroje, ad infinitum. Bohr kolegům a žákům vysvětloval, že tato 

nemožnosti dosažení kompletního kauzálního popisu měření koresponduje s nemožností 

plně v reflexi zachytit (zpředmětnit) dimenzi neustále činného vědomí či naše aktivní 

jáství (viz níže).  

Podobně jako Husserl nebo Heidegger i Bohr upozorňoval na to, že „zvyšující se 

specializace ve vědě a v technice […] implikují nebezpečí předsudků“37 a taková situace 

už nevede k proklamované jednotě poznání, a třebaže věda poskytuje „hlubší vhled do 

našeho bytí a našeho místa v rámci existence“,38 je pouze jednou z manifestací toho, jak 

                                                           
36 N. Bohr, Collected Works, sv. 10, str. 31. 
37 Tamtéž, str. 64. 
38 N. Bohr, Collected Works, sv. 11, str. 414. 
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bytí porozumět. Proto oproti novověkému ideálu vědeckosti věd a tradičním 

předpokladům fyziky ve vztahu ke zkoumané přírodě nestačí v nároku komplexního 

výkladu reality pouze jeden druh objektivizujícího popisu. Nestačí veškerenstvo jsoucího 

zredukovat jen na to, co se dá matematizovat a následně to, co není přímo 

matematizovatelné jako v případě našeho kvalitativního prožívání (smyslových náplní), 

sofistikovaně převádět na to, co již bude vykazovat měřitelnou a kvantifikovatelnou 

formu.  

Velké rozpory u takovýchto unifikujících pokusů založených na tom, že „skutečné 

je to, co se dá měřit“,39 vznikají už ve vztahu ke každodennímu životu, jehož subjektivně-

relativní autenticitu není možné nadále vědecky popírat. Neprožíváme naši zemi jakožto 

kulatou a rotující kolem své osy závratnou rychlostí cca 1670 km/hod., nicméně se učíme 

z výchozího prožitku klidu země žít s tím, že těleso Země je z fyzikálního hlediska 

rotující těleso a nadto obíhající rychlostí téměř 30 km/s kolem Slunce. Nebo jakmile zářící 

červenou barvu, jak píše Heidegger, „vhodným měřením rozložíme na vlnové délky, je 

pryč“, neboť vlnové délky či frekvence neprožíváme, nám se totiž barva ukazuje „jen 

tehdy, když je nerozkrytá a nevysvětlená“.40 Bohr zase poukazoval na to, že když se 

„snažíme analyzovat naše vlastní emoce, přestaneme je prožívat“,41 poněvadž jakákoliv 

reflexe nebo měření emocí skrze míru okysličování mozku v magnetické rezonanci už 

dělá z původního emotivního prožitku pouhý statický objekt či kvantifikovatelný záznam. 

Kromě toho samotný smysl vědeckých aktivit se už vůbec nedá komplexně uchopit 

převodem na cokoliv zpředmětnitelného.42  

Bohr výstižně poukazoval na to, že ani obyčejné světlo, „asi nejméně komplexní 

ze všech fyzikálních jevů“, nemůže být, z důvodu neslučitelnosti vlnových a 

korpuskulárních vlastností záření, vysvětleno koherentně mechanicky. Důsledkem je 

                                                           
39 Takto zní podle Heideggera prohlášení Maxe Plancka in: M. Heidegger, Věda, technika a zamyšlení, str. 48. Je 

ovšem otázka, zda se široce vzdělaný Planck někdy opravdu hlásil k takto zásadně reduktivnímu postoji. 
40 M. Heidegger, Původ uměleckého díla, Praha 2016, str. 52. 
41 N. Bohr, Collected Works, sv. 10, str. 245. Bohr také píše, že „už starověcí indičtí myslitelé nahlíželi logické 

obtíže spojené se snahou takovou celost plně vyjádřit. Především nalezli východisko ze zjevných disharmonií 

v životě tím, že zdůraznili marnost požadovat odpověď na otázku po smyslu existence, když si uvědomili, že 

jakékoli použití slova ‚smysl‘ implikuje srovnání; a s čím můžeme porovnat existenci jako celek?“ (N. Bohr, 

Collected Works, sv. 10, str. 160.) 
42 Podstatu svého oboru nevymezíme a nenahlédneme prostředky svého oboru. Heidegger uvádí, že „fyzika 

jakožto fyzika nemůže činit žádné výpovědi o fyzice. Všechny výpovědi fyziky hovoří fyzikálně. Fyzika sama 

není možným předmětem fyzikálního experimentu. Totéž platí o filologii. Jako teorie řeči a literatury není 

filologie nikdy možným předmětem filologického bádání. Totéž platí pro každou vědu.“ (M. Heidegger. Věda, 

technika a zamyšlení, str. 55, srov. také M. Heidegger, Das Ge-stell, str. 34.) 



Filip Grygar: Bohrova filosofická lekce kvantové teorie a fenomenologie. 

In: MOSTY A ŘEKA – Sborník Jiřímu Michálkovi k 80. narozeninám.  

K vydání připravili Zuzana Daňková a Robert Kanócz, Pavel Mervart 2021,  

s. 313–371. 

15 

proto „zřeknutí se kompletního kauzálního popisu“. A pokud bychom chtěli podle Bohra 

hovořit dokonce o nějakém komplexním fyzikálně-chemickém vysvětlení fenoménu 

života („rozmanitost, jež dalece přesahuje dosah vědeckého zkoumání“), pak bychom 

došli k absurditě a de facto nevědeckému přístupu. Bohr proto píše, že  

 

„musí být existence života pokládána za elementární fakt, který nemůže být vysvětlen, 

ale musí být považován za východisko biologie, podobně jako kvantum akce, které se z 

pohledu klasické mechanické fyziky jeví jako iracionální prvek a dohromady s existencí 

elementárních částic tvoří základ atomové fyziky. Deklarovaná nemožnost fyzikálního 

nebo chemického vysvětlení svébytného výkonu života je v tomto smyslu analogická k 

nedostatečnosti mechanické analýzy pro porozumění stability atomů.“43 

 

Podle Husserla, Heideggera a Bohra je potřeba osvojit si nový způsob myšlení a 

přístupu k zakoušené skutečnosti, technickému světu a vědeckým či experimentálním 

výsledkům, z nichž se ukázaly být na počátku 20. století nejproblematičtější a současně 

nejabsurdnější závěry KT. Heidegger například uvedl, že možná „existuje myšlení, které 

je mimo rozlišení racionálního a iracionálního, ještě střízlivější než vědecká technika, 

střízlivější, a proto stojící stranou, bez efektu, a přece mající svou vlastní nutnost“.44 

Kromě toho nabízel možnost jak přistupovat i k technickému světu:  

 

„Můžeme říkat ‚ano‘ nezbytnému využití technických předmětů a můžeme zároveň říkat 

‚ne‘, pokud jim zabráníme, aby si nás podmanily, a tak naši bytost pokřivily, popletly a 

nakonec zpustošily […]. Řekneme-li však tímto způsobem technickým předmětům 

současně ‚ano‘ i ‚ne‘, nebude náš vztah k technickému světu rozpolcený a nejistý? Zcela 

naopak. Náš vztah k technickému světu se stane neobyčejně jednoduchým a klidným. 

Vpustíme technické předměty do našeho každodenního světa a necháme je zároveň 

venku, tzn. necháme je být jako věci, které nejsou ničím absolutním […] Rád bych 

pojmenoval tento postoj současného ano a ne vůči technickému světu jedním starým 

slovem: Die Gelassenheit zu Dingen – Zdrženlivá uvolněnost vůči věcem.“45  

 

Takovýmto pro někoho jistě „podivínským“ postojem ano-ne se lze inspirovat nejen 

v každodenním životě a v přístupu k technickému světu, nýbrž také ve výzkumu přírody 

a poznání reality.46 Zatímco už někteří předsokratovští filosofové nahlíželi přírodní dění 

na základě protikladů, v novověku se s tímto nejednotným přístupem moderní věda 

rozloučila. Například spoluzakladatel novověké matematiky a východisek filosofie či 

                                                           
43 N. Bohr, Collected Works, sv. 10, str. 34. 
44 M. Heidegger, Konec filosofie a úkol myšlení, Praha 1993, str. 33 a 34. 
45 M. Heidegger, Gelassenheit, str. 78. Když říkáme „současně“, chceme tím zohlednit obé. 
46 Z fenomenologických pozic k tomu více viz J. Michálek, Topologie výchovy, str. 55–59. 
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moderní vědy René Descartes uvažoval metodicky a přísně na základě aristotelské logiky, 

přírodní nenahodilosti a nerozpornosti. V jednom dopise jej princezna Alžběta Falcká 

prosila, aby se vedle metodického a jasného rozlišení idejí (pojmů) rozlehlého těla a 

nerozlehlé duše pokusil vytvořit metodický přístup, jenž by dokázal pracovat i s čímsi 

jako je duše-tělovost. Podle Descarta totiž „to, co přináleží ke spojení duše a těla, je 

samotnou chápavostí poznáváno jen temně, a to i za pomoci představivosti; zcela je to 

však poznáváno smysly.“47 To, že toto spojení jasně poznáváme smysly, princezně 

nestačilo. Descartes jí na úskalí v terminologii a logice spojení duše-tělovosti odpověděl, 

že se mu nezdá „že by lidský duch byl schopen zároveň a zcela rozlišeně pojímat jak 

odlišenost mezi duší a tělem, tak jejich spojení. K tomu by totiž bylo nutné pojímat je 

jako pouze jednu věc, a zároveň je pojmout jako věci dvě, což je rozporné.“48 

Předsokratovští a další filosofové nebo vědci nemohli tušit, že od počátku 20. 

století budou fyzici čelit nejen pouhým rozpornostem, ale zásadním nesouměřitelnostem 

ve výkladu u zcela elementárních jevů, jakými je záření nebo hmota. Ještě v roce 1925 

byl i tak odvážný popírač klasické fyziky jako Heisenberg silně znepokojen tím, že mu 

ve výpočtech atomárního dění nefunguje klasická logika či komutativní zákon, bylo pro 

něj například zpočátku „dost nepříjemné, že Y  X se nerovná X  Y“.49 Neuvědomil si 

zpočátku, že pro KT vytvořil maticový zápis (maticové násobení není obecně 

komutativní) tvořící prvky v řádcích a sloupcích, který se však ukázal být 

nepostradatelným nástrojem k reprezentaci tzv. kvantových operátorů přiřazovaných v 

kvantové mechanice měřitelným veličinám. KT se tím zbavila klasických numerických 

proměnných čili objektivních reprezentací a realistických vizualizací přírody, respektive 

atomárního dění. Lineární operátory jsou fyzikálně-matematickým „návodem“, jenž 

poskytuje více možností a informací ohledně toho, jak operovat s určováním veličin a jak 

jim rozumět. 

Když v roce 1923 a 1927 fyzici dokázali absurdní vlno-částicovou (vln-ticovou) 

povahu záření a hmoty, reagoval na dualitu světla klasicky uvažující Einstein tímto 

prohlášením: „Takže nyní máme k dispozici dvě teorie světla, obě jsou nepostradatelné 

                                                           
47 R. Descartes, Principy filosofie. Výbor doplněný dvěma dopisy princezně Alžbětě Falcké. Praha, 1998, str. 169. 
48 Tamtéž, str. 173. 
49 W. Heisenberg in: Oral History Transcript – Werner Heisenberg [online, cit. 7. 9. 2020], dostupné na: 

https://www.aip.org/history-programs/niels-bohr-library/oral-histories/4661-7 a W. Heisenberg, Část a celek. 

Rozhovory o atomové fyzice, Olomouc 1997, str. 74–76. 
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[...] a neexistuje mezi nimi jakákoli logická spojitost.“50 Schrödinger zase reagoval 

naprosto nechápavě na dvojí neslučitelnou povahu hmoty. Joseph J. Thomson (1856–

1940) totiž obdržel v roce 1906 Nobelovu cenu za objev toho, že elektrony jsou 

elementární (nedělitelné) částice hmoty, zatímco jeho syn George P. Thomson (1892–

1975) s dalším kolegou získali tutéž cenu o 30 let později, a to za zjištění, že elektrony 

nabývají rovněž vlnové povahy. Na tuhle absurditu Schrödinger odvětil prý tím, že by je 

„ještě před několika lety umístili do psychiatrické léčebny na pozorování jejich duševního 

stavu.“51  

Ačkoliv se Bohrovi nepodařilo přesvědčit Plancka, Einsteina a Schrödingera o 

správnosti a komplexnosti KT, byl to právě především on, jenž přímo a nepřímo 

myšlenkově či filosoficky ovlivnil několik generací slavných fyziků i vědců z jiných 

oborů včetně například budoucího objevitele DNA Jamese D. Watsona a zasloužil se ve 

20. století o to, že jim vnuknul takový rámec myšlení, s nímž začali pracovat tak, že jim 

přestaly různé paradoxy, neurčitosti a nesouměřitelnosti jak v teoretické rovině, tak 

v experimentální praxi vadit.52 Naopak je to přivedlo k ještě bujnějším představám o 

fungování přírody či vesmíru (kvantová propletenost, tunelování, role vědomí při kolapsu 

vlnové funkce či superpozice vlastních stavů nějakého systému do jednoho faktického 

stavu aj.), třebaže s Bohrovou filosofií vědy nebyly vždy v souladu. Současné teorie 

kvantových teoretiků se svojí matematickou nevšedností a fyzikálně-filosofickou 

odvahou předčí kdejaký starý metafyzický systém. 

Ne nadarmo Heisenberg (a další fyzici) o svém mentorovi a příteli Bohrovi 

prohlašoval, že „ve skutečnosti byl způsob, jímž Bohr uvažoval o atomických 

                                                           
50 A. Einstein, Das Comptonsche Experiment. Ist die Wissenschaft um ihrer selbst willen da? / The Compton 

Experiment. Does Science Exist for Its Own Sake?, in: The Collected Papers of Albert Einstein. The Berlin 

years: Writings & Correspondence, April 1923 – May 1925, vyd. D. K. Buchwald et al., Princeton – Oxford 

2015, text č. 236, str. 233. Avšak sám Einstein už v letech 1905–1909 matematicky dokázal, že je možné 

pracovat se zářením v prostoru z hlediska neslučitelných vln a částic, nicméně byl přesvědčen (mylně), že jednou 

bude nalezen klasicky-logický výklad, v němž by vlastnosti světla „neměly být nahlíženy jako vzájemně 

neslučitelné [nicht als miteinander unvereinbar anzusehen sind]“ (A. Einstein, Über die Entwicklung unserer 

Anschauungen über das Wesen und die Konstitution der Strahlung, in: Physikalische Zeitschrift 10, 1909, str. 

825. 
51 E. Schrödinger in I. Štoll, Dějiny fyziky. Praha, 2009, str. 444. 
52 Slavná fyzička Lise Meitnerová (1878–1968) píše toto: „Nemyslím si, že by existoval jiný fyzik, který by 

učinil takový celosvětový dojem, přinejmenším na dvě generace fyziků, jako Niels Bohr. Jeho vliv byl naprosto 

výjimečný napříč obory včetně astronomie nebo biologie“ (L. Meitnerová, Looking Back, in: Bulletin of the 

Atomic Scientists 20, 9, 1964, str. 2–7. zde str. 6 a 7). J. D. Watson, Banquet Speech, in: James Watson’s Speech 

at the Nobel Banquet in Stockholm, December 10, 1962 [online, cit. 7. 9. 2020], dostupné na: 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1962/watson-speech.html. 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1962/watson-speech.html
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fenoménech už od roku 1912, vždy něčím prostředkujícím mezi fyzikou a filosofií [...]“53 

I Planck, Einstein a Schrödinger vzpomínali na Bohra až s adorujícím ohromením a 

rovněž upozorňovali na to, že položil základy nového fyzikálního vysvětlení, s nímž se 

klasicky vzdělaní vědci nehodlali smířit.54 Einstein po druhé světové válce například 

vzpomínal, že všechno jeho snažení „přizpůsobit základy teoretické fyziky tomuto 

novému typu poznání naprosto selhaly“.55 Píše, že měl pocit, jakoby člověka někdo zbavil 

pevné půdy pod nohama a on už najednou neměl v ničem žádnou oporu a jistotu. 

S Bohrem přišlo něco, co se zásadně příčilo myšlení klasického fyzika. Bohr totiž tvrdil, 

že na základě epistemologické či filosofické lekce KT je nutné k nároku 

komplexního poznání nějakého zkoumaného jevu nejen v KT, nýbrž v jakékoliv 

disciplíně, přistupovat už neortodoxně a přesto přísně vědecky prostřednictvím nového 

způsobu myšlení, jemuž začal výslovně říkat v roce 1927 idea (názor, hledisko, 

argument) komplementarity.56 V roce 1963 John A. Wheeler napsal, že komplementarita 

je „nejrevolučnější vědecký koncept tohoto století a jádrem Bohrova padesátiletého 

hledání celkového smyslu kvantové ideje“.57 

Idea komplementarity není ani konkrétní interpretace, ani fyzikální, matematický 

či logický princip. Bohr ve spojení s komplementaritou záměrně a uváženě nikdy 

nepoužíval pojem „princip“, poněvadž jeho komplementární vhled je epistemologickým 

                                                           
53 W. Heisenberg, The Development of the Interpretation of the Quantum Theory, str. 16. Sám Kuhn po vydání 

svého bestseleru Struktura vědeckých revolucí v roce 1962 v doplňku k dalšímu vydání z roku 1969 ještě více 

prohloubil své pojetí paradigmatu jakožto předporozumění, s nímž vědci přistupují k řešení problémů tak, že 

ještě více umocnil nepostradatelnou roli psychologických a sociálních faktorů, jež zásadně ovlivňují přeskoky do 

jiného paradigmatu. Komplikovanou a neurčitou spletitost těchto vlivů se Kuhn nově pokusil uspořádat do 

struktury, kterou nazval výstižně disciplinární matice (spojení slov vědecká disciplína a matematická matice). 

K tomu více viz T. Kuhn, Struktura vědeckých revolucí. Praha 1997.  
54 K různým reflexím i adorujícím vzpomínkám na adresu N. Bohra ze strany četných vědců viz webové stránky 

věnované N. Bohrovi: https://nielsbohr.webnode.cz/rekli-o-bohrovi/. 
55 A. Einstein: Autobiographical Notes, in: P. A. Schilpp (ed.), Albert Einstein. Philosopher-Scientist, New York 

1970, s. 1–96, zde s. 46–47. Einstein se vyjadřuje také k Bohrově modelu atomu z roku 1913. Podle něj Bohrův 

„nezajištěný a protikladný základ“ (originální vhled řešit četné problémy skrze teoreticky a logicky 

nekompatibilní předpoklady nebo výsledky) umožnil „muži Bohrova jedinečného instinktu a jemného citu, aby 

objevil stěžejní zákony spektrálních čar a elektronových obalů atomů spolu s jejich významem pro chemii. To se 

mi jevilo jako zázrak a jako zázrak se mi to jeví stejně tak i dnes. Toto je nejvyšší forma muzikality ve sféře 

myšlení“ (Tamtéž). 
56 K tomu viz N. Bohr, Collected Works, sv. 6, 7 a 10 nebo F. Grygar, Komplementární myšlení Nielse Bohra. 
57 John A. Wheeler, No Fugitive and Cloistered Virtue – A Tribute to Niels Bohr, in: Physics Today 16, 1, 1963, 

str. 30–32, zde str. 30. Bohrova komplementarita byla a stále je natolik revoluční, že s ní mají největší problém 

právě západní vědci (dnešní filosofové ji teprve začínají pomalu objevovat). Japonský fyzik Hideki Yukawa, jak 

vzpomíná jeho kolega Daulat S. Kothari, byl jednou dotázán na to, zda mají v Japonsku rovněž problémy 

s Bohrovým komplementárním myšlením. Odpověděl, že vzhledem k tomu, že „my v Japonsku jsme nebyli 

zkaženi Aristotelem [aristotelskou logikou – pozn. FG]“, byla jim idea komplementarity vždy zřejmá. (D. S. 

Kothari, The Complementarity Principle and Eastern Philosophy, in: A. P. French a P. J. Kennedy (vyd.), Niels 

Bohr – A Centenary Volume, str. 325–331, zde str. 325.) 

https://nielsbohr.webnode.cz/rekli-o-bohrovi/
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rámcem. Ten umožňuje, že dvě (i více) na sobě původně nezávislé, vzájemně 

neodvoditelné či neslučitelné, nicméně teoreticky fundované představy (vlny a částice, 

vázy a profilů lidského obličeje v případě tzv. Rubinovy vázy aj.), experimentální 

uspořádání (jedno na pozorování spojitých a druhé na pozorování nespojitých jevů) nebo 

deskripce (kvantitativní a kvalitativní, mechanická a termodynamická, molekulární a 

teleologická aj.) by měly být zvažovány jako neredukovatelně pravdivé a teprve 

dohromady poskytnout celkový náhled zkoumaného jevu nebo problému (například vlno-

částicový popis záření/hmoty, obrázek Rubinovy vázy, popis živé přírody aj.). Bohrovo 

novum je, že se zaměřil na otázku neslučitelnosti, nikoli na doplňování pouhých 

protikladů nebo spárovaných veličin, což jsou tradičně (nesprávně) uváděné příklady v 

literatuře o komplementaritě (i od některých Bohrových kolegů). Protiklady nebo 

rozmanité kontrasty se totiž od počátku vyžadují: život nenabývá svého smyslu bez smrti, 

ano bez ne, plus bez minusu, duše bez těla a naopak; podobně se vždy již vyžadují 

spárované veličiny (například hybnost a poloha, energie a čas).58 Tak tomu ale v případě 

komplementárních představ, deskripcí, experimentální uspořádání atd. právě není. 

V KT jsou však spárované veličiny podmíněny Heisenbergovými relacemi 

neurčitosti zavedenými v roce 1927 (ty nekomutují jako v klasické fyzice). Podle nich 

platí, že o co přesněji změříme například polohu částice, s o to menší přesností současně 

naměříme její hybnost (rychlost) a naopak.59 Ani v tomto případě se nebyli Einstein a 

spol. ochotni smířit s tím, že by relace neurčitosti měly hrát v KT či v budoucím vývoji 

fyziky nepostradatelnou roli. Dodnes relace neurčitosti platí a nadto vyjadřují 

matematicky jeden aspekt ideje komplemenetarity. Spárované veličiny samy nejsou 

                                                           
58 Podrobně k Bohrově pojetí komplementarity viz F. Grygar, Komplementární myšlení Nielse Bohra. 
59 Heisenbergův převratný článek z roku 1927, založený jen na matematickém a korpuskulárním předporozumění 

přírody, začíná takto: „Ukáže se, že kanonicky sdružené veličiny [například poloha a hybnost; úhel a moment 

hybnosti – FG] můžeme současně určit pouze s charakteristickou nepřesností [mit einer charakteristischen 

Ungenauigkeit]. Tato nepřesnost je ale samotným základem pro výskyt statistických vztahů v kvantové 

mechanice“ (W. Heisenberg, Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik, 

in:Zeitschrift für Physik, 43, č. 3–4, 1927, s. 172–198). Pojem neurčitost (Unbestimmtheit) použil jen dvakrát a 

název princip neurčitosti vznikl až díky anglickým překladům. V přednáškách v Chicagu v roce 1929 

Heisenberg používal označení relace nepřesnosti i relace neurčitosti (Ungenauigkeitsrelationen, 

Unbestimmtheitsrelationen). V anglickém vydání přednášek z roku 1930 se píše o Uncertainty Relations a na 

zadní obálce publikace je od vydavatelů uveden i název Uncertainty Principle. Dnes se používá také termín 

Principle of Indeterminacy. Dále viz reprint z roku 1930: W. Heisenberg, The Physical Principles of the 

Quantum Theory, New York 1949 (2013). Richard Feynman parafrázuje relace neurčitosti současným jazykem 

takto: „Měříme-li nějaký objekt a přitom dokážeme určit jeho složku hybnosti ve směru osy x s nepřesností Δp, 

nemůžeme současně poznat složku jeho polohy x s větší přesností než Δx = h/Δp. Součin neurčitosti polohy a 

hybnosti v kterémkoli okamžiku musí být větší než Planckova konstanta.“ (R. P. Feynman – R. B. Leighton – M. 

Sands, Přednášky z fyziky s řešenými příklady I/3, Praha 2002, s. 507). 
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komplementární, ale nekompatibilní jsou až experimentální uspořádání, pomocí nichž 

měříme buď přesně polohu anebo přesně hybnost (výlučná uspořádání platí rovněž pro 

pozorování vlnových a korpuskulárních vlastností kvantových systémů). Ani přesné 

výsledky obou experimentů nelze klasicky vzájemně odvozovat, lze je však propojovat 

pomocí komplementární deskripce. Naproti tomu z hlediska klasické fyziky jsou 

spárované dvojice proměnných uvažovány jako slučitelné s možností přesné determinace 

každé z nich zároveň. Tudíž k přesnému určení stavu nějaké bodové částice v daném čase 

stačí zadat hodnoty vektoru hybnosti a vektoru polohy; a tím je celý systém jednoznačně 

popsán. 

Pro Schrödingera a jiné klasicky uvažující fyziky bylo pohromou také to, že Max 

Born v roce 1926 prokázal, také na základě experimentů, že Schrödingerova slavná 

rovnice (de facto jsou dvě, časová a bezčasová) nereprezentuje v žádném případě nějaké 

hmotné nebo přímo pozorovatelné vlnění, protože je formalismem, jenž postihuje pouze 

vlny pravděpodobnostní, tzn., že určuje tzv. hustotu pravděpodobnosti výskytu částic. 

Schrödingerova rovnice se týká jen pravděpodobnostních kalkulací individuálních 

procesů změn či přechodů.60 

Potom v důsledku komplementarity, maticové mechaniky či relací neurčitosti a 

Bornovy pravděpodobnostní interpretace vlnové mechaniky lze shrnout situaci KT na 

konci roku 1927 podle Bohra takto: „V matematickém formalismu kvantové mechaniky, 

která obsahuje klasické fyzikální teorie jako limitní případ, jsou kinematické a dynamické 

proměnné nahrazeny symbolickými operátory podmíněnými nekomutativním 

algoritmem zahrnujícím Planckovu konstantu.“ V důsledku toho potom platí, že „tento 

formalismus [...] vzdoruje obrazné reprezentaci“61 a nesměřuje ke klasickým predikcím 

jevů, ale k predikcím statistickým. Statistický charakter pravděpodobnosti pro 

interpretaci jevů v KT znamenal rozchod s klasicky deterministickým vysvětlováním 

přírody. 

V roce 1962 v posledním rozhovoru s Thomasem Kuhnem (den před svým 

skonáním), Bohr srovnával ideu komplementarity s kopernikánským pohledem na 

vesmír, který se prosadil až po několika generacích a teprve mnohem později se stal 

každodenní samozřejmostí i ve školní výuce. Nakonec uvedl, že věří, „že tomu přesně tak 

                                                           
60 M. Born, Zur Quantenmechanik der Stoßvorgänge. In: Zeitschrift für Physik 38, 11–12, 1926, s. 803–827.  
61 N. Bohr, Collected Works, sv. 10, str. 102–106, zde s. 103. 

http://link.springer.com/journal/218
http://link.springer.com/journal/218/38/11/page/1
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bude i s komplementární deskripcí“.62 Avšak velká komplikace spojená s Bohrovou 

filosofií vědy, potažmo komplementaritou spočívala od počátku v tom, že Bohrovi 

kolegové, četná populární a odborná literatura uvádí, že existuje jednotná kodaňská 

interpretace (KI), která je údajně založena na tzv. Bohrově principu komplementarity 

nebo komplementaritě jako interpretaci kvantové observace doprovázené zmíněnými 

příspěvky ke KT, jež byly vytvořené do roku 1927. Termín KI je z různých důvodů dosti 

matoucí: nejenže například pochází, jak bylo řečeno, až z padesátých let, ale nadto v sobě 

zahrnuje další příspěvky vytvořené až do roku 1933, s nimiž Bohr ne vždy souhlasil; 

například ve své filosofii vědy vůbec nepotřeboval Heisenbergem v roce 1929 zavedený 

kolaps vlnové funkce (redukce vlnového balíku), jenž je dodnes nepostradatelným 

mechanismem v kvantové mechanice – nicméně je současně podrobován kritice, neboť 

je to metafyzická nebo i mystická záležitost, jak o tom hovořil Bohr s některými kolegy.63 

Zdroj rozmanitých konfuzí a mýlek týkajících se Bohrovy filosofie vědy a 

fyzikálního porozumění KI pramení zejména ze dvou příčin: 1) řádně „nikdo Bohrovy 

spisy nečetl“. Fyzici se většinově řídí mottem: „nikdy nečíst Bohra, jelikož je příliš 

temný“64; 2) Bohrova filosofie vědy byla obvykle fragmentarizována a nebyla a není v 

podstatě chápána v celku. Dovolíme si tvrdit, že jeho filosofická či epistemologická lekce 

KT je založena na a) třech stěžejních a neoddělitelných pojmech komplementarity, 

                                                           
62 N. Bohr, Oral History Interviews. Niels Bohr, Session V, [online, cit. 7. 9. 2020], dostupné na: 

https://www.aip.org/history-programs/niels-bohr-library/oral-histories/4517-5. (Interview ze 17. listopadu 1962.) 

K Bohrově pojetí komplementarity viz texty v pozn. č. 1. Bohr, který měl od mládí rád indickou a čínskou 

moudrost, si do svého erbu v roce 1947 vložil legendární čínský symbol tchaj-ťi vyjadřující vztah jin a jang s 

rčením „contraria sunt complementa“ (protiklady jsou doplňky), v anglických publikacích je pak nápis 

překládán: „protiklady jsou komplementární“. V nesčetných publikacích (více viz F. Grygar, Komplementární 

myšlení Nielse Bohra) je potom právě polarita těchto slavných principů, protikladných energií nebo sil, 

zemského a nebeského, ženského a mužského atd., dávána za vzorový příklad pro pochopení Bohrova údajného 

principu komplementarity. Je však důležité upozornit na to, že stejně jako v případě dvojic různých protikladů 

nebo spárovaných veličin, platí i u jin a jang, že se doplňují takovým způsobem, že se od počátku vyžadují a 

navzájem bez sebe ztrácejí smysl. Bohrův erb tak neodpovídá jeho původní epistemologické lekci KT a nároku 

neslučitelnosti či nekompatibility. V literatuře jsem na toto zásadní rozlišení nenarazil a sám jsem si jej uvědomil 

až díky manželce, jíž jsem se při sepisování knihy o Bohrovi neustále na něco dotazoval, a rovněž díky Jiřímu 

Michálkovi, když jsme spolu seděli v pivnici a rozebírali zásadní rozdíl v doplňování protikladů a výlučných 

představ. Teprve až komplementarita původně se nevyžadujících dvojic (trojic) idejí, pojmů nebo deskripcí, jež 

se začnou doplňovat v nějaké nové dějinné situaci nebo při nových nevysvětlitelných jevech, je filosoficky 

zajímavý a dosud téměř neřešený problém. Bohrův životopisec Niels Blædel patrně postihl hlavní důvod, proč si 

Bohr po druhé světové válce, která jej silně zasáhla (musel za dramatických okolností emigrovat, angažoval se 

politicky mimo jiné při záchraně tisíců dánských Židů, částečně se podílel i na sestrojení jaderných zbraní), 

vybral symboliku jin a jang. Stala se mu totiž výrazem „lidského a vědeckého postoje. Harmonie a jednota pro 

něj byly podmínkou našeho bytí a poznání“ (N. Blædel, Harmony and Unity, London – Berlin – New York 

1985, str. 197). 
63 Podrobně viz F. Grygar, Werner Heisenberg, Niels Bohr a příběh kodaňské interpretace, str. 207–238. 
64 C. Chevalley, Why Do We Find Bohr Obscure?, in: D. Greenberger – W. L. Reiter – A. Zeillinger (eds.), 

Epistemological and Experimental Perspectives on Quantum Physics, Dordrecht 1999, str. 64. 

https://www.aip.org/history-programs/niels-bohr-library/oral-histories/4517-5
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fenoménu a jazyka a b) naší existenciální zapuštěnosti do fundamentální dimenze diváko-

herectví-v-bytí. Klíč k porozumění jak Bohrovu filosofickému myšlení, tak jeho odlišení 

od KI (nebo Heisenberga a jiných fyziků) spočívá právě v prozkoumání a pochopení výše 

zmíněných pojmů a zapuštěnosti.  

Ke KT existuje nespočet učebnic a populární i odborné literatury. Pokud jde o 

Bohrovu ideu komplementarity, jsou k dispozici publikace, které používají nebo popisují 

komplementaritu (zpravidla a nesprávně jako princip) na podkladě rozmanitých 

předpokladů a v drtivé většině sekundárních zdrojů. Existuje pouze malý počet 

bohrovských zásadních studií a ještě menší soubor fundovaných knih, jež čerpají 

primárně a důkladně z Bohrova díla.65 Zaměříme-li se pouze na Bohrovo pojetí jazyka a 

fenoménu, pak je výčet literatury k tématu doslova tristní.66  

 

1.3 Možnosti fenomenologické interpretace Bohrovy filosofie vědy 

Na rozdíl od přesvědčení bohrovské komunity ve světě a navzdory Husserlově nebo 

Heideggerově kritice moderní vědy, respektive KT je motivací autorova výzkumného i 

pedagogického zájmu ukázat, že je a) možné vystopovat významné paralely mezi 

Bohrovou filosofií vědy a fenomenologií a b) využít Husserlovo pojetí intencionality a 

Heideggerovu koncepci fundamentální hermeneutiky k originální interpretaci Bohrova 

způsobu myšlení, jeho přístupu k problému měření, interpretaci experimentálních 

výsledků a metodologii vědy. (Tyto otázky jsou v bohrovské literatuře zpracovávány 

většinově z filosofických pozic realismu, anti-realismu, idealismu, kantovské nebo 

analytické filosofie atd.67) Kombinace Husserlovy a Heideggerovy fenomenologické 

                                                           
65 Více viz F. Grygar, Komplementární myšlení Nielse Bohra. 
66 Nejvýstižněji snad viz D. Favrholdt, Niels Bohr’s Views Concerning Language, in: Semiotica 94, 1/2, 1993, 

str. 5–34. 
67 Za pozornost však stojí následující výtečné publikace, jež se snaží i prostřednictvím fenomenologie porozumět 

rozmanitým aspektům Bohrovy filosofie vědy:  M. Katsumori, Niels Bohr’s Complementarity. Its Structure, 

History, and Intersections with Hermeneutics and Deconstruction, Dordrecht – Heidelberg – London – New 

York 2011 (Katsumori využívá především gadamerovskou fenomenologii či hermeneutiku); A. Plotnitsky: 

Complementarity. Anti-Epistemology after Bohr and Derrida, Durham – London 1994 (Plotnitsky publikoval i 

další knihy v bohrovském, derrridovském a fenomenologickém duchu); pak viz Heelanovu knihu, která využívá 

Bohrovu komplementaritu pro zavedení fenomenologie do metodologie vědy, viz P. A. Heelan, Space-

Perception and the Philosophy of Science, Berkeley – Los Angeles – London 1988 a konečně některé zajímavé 

nebo inspirativní články: W. Stephenson, William James, Niels Bohr, and Complementarity: V – Phenomenology 

of Subjectivity, in: The Psychological Record 38, 1988, str. 203–219; R. Fjelland, The “Copenhagen 

Interpretation” of Quantum Mechanics and Phenomenology, in: B. E. Babich (vyd.), Hermeneutic Philosophy of 

Science, Van Goghʼs Eyes, and God. Essays in Honor of Patrick A. Heelan, S. J., Washington – Dordrecht 2002, 

str. 53–65; F. Lurçat, Understanding Quantum Mechanics with Bohr and Husserl, in: L. Boi – P. Kerszberg – F. 

Patras (vyd.), Rediscovering Phenomenology. Phenomenological Essays on Mathematical Beings, Physical 

Reality, Perception and Consciousness (Phaenomenologica Book 182), Dordrecht 2007, str. 229–258; J. R. 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Fran%C3%A7ois+Lur%C3%A7at%22
http://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4020-5881-3
http://link.springer.com/bookseries/6409
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metody navíc umožňuje Bohrovu filosofii vědy jasně odlišit od KI či fyzikálně-

filosofické pozice jeho kolegů a zároveň ukázat, co skutečně znamená filosofická, 

fyzikální a matematická „interpretace“ v KT. O možnostech aplikace fenomenologie na 

Bohrovu filosofii vědy lze uvažovat v několika rovinách; zde si stručně představíme dvě 

z nich.68 

1. Na základě Bohrovy, Husserlovy a Heideggerovy různými způsoby vznesené 

kritiky striktního subjekt-objektového rozštěpení lze v Bohrově epistemologické lekci 

KT fenomenologicky vypracovat rozlišení mezi dvěma druhy fenoménů, tj. mezi 

fenomény ontickými (předmětnými) a ontologickými, respektive fundamentálně 

ontologickými (nepředmětnými). Heidegger uvádí, že formálním smyslem 

fenomenologie je „apofainesthai ta fainomena: to, co se ukazuje, nechat vidět z něho 

samotného tak, jak se samo od sebe ukazuje“69 a tím výslovně odkazuje na Husserlovu 

známou maximu „k věcem samým“70. 

Obrátíme-li se tedy nejprve k zakladateli fenomenologie Husserlovi a vynecháme-

li povrchní používání slova fenomén v každodenním životě nebo v různých disciplínách 

ve vztahu k přírodovědným, psychickým, sociálním nebo kulturním jevům, tak Husserl 

přesvědčivě doložil, že lze to, co se jeví, nově uchopit a začít s tím též pracovat dosud 

nebývalým způsobem, tj. „ve zcela jiném postoji, v němž je určitým způsobem 

modifikován veškerý smysl slova fenomén, se kterým se setkáváme v těchto dávno 

známých vědách“.71 Je to postoj fenomenologický, který zaujímáme v první osobě a jenž 

přichází s novým a propracovaným porozuměním struktury jevení, vědomí (subjektivity) 

a prožitků. Husserlova fenomenologie se zabývá intencionálním charakterem vědomého 

bytí, tj. vědomí (Bewusstsein), které je bytostně vždy již vztahové nebo zaměřené na něco 

bez ohledu na to, zda existují nějaké věci.72 Kromě toho to něco – jako je člověk, věci, 

                                                           
Watson, The Bohr-Heidegger Mischling on Language. An Experiment in Hybrid Hermeneutics, in: International 

Studies in Philosophy 39, 4, 2007, str. 147–160 a T. Bilban, Husserl’s Reconsideration of the Observation 

Process and Its Possible Connections with Quantum Mechanics. Supplementation of Informational Foundations 

of Quantum Theory, in: Prolegomena 12, 2, 2013, str. 459–486. 
68 Za to, že se autor věnuje dlouhodobě tomuto interdisciplinárnímu tématu, vděčí nemnohým, obří dík náleží 

Jiřímu Michálkovi. 
69 M. Heidegger, Bytí a čas, str. 46 podle GA. 
70 E. Husserl, Logická zkoumání II, Praha 2012, str. 19 a 251. 
71 E. Husserl, Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii I, Praha 2004, str. 13. 
72 Husserl rozvíjel své pojetí intencionality již od deskriptivní fenomenologie v Logických zkoumáních, 

následoval výzkum transcendentálního vědomí například v Idejích k čisté fenomenologii a fenomenologické 

filosofii (Praha, 2004 a 2006) až nakonec zkoumání vyústilo v genetickou fenomenologii v Krizi evropských věd. 

Třebaže se některé pojmy u Husserla postupně mění, výzkum intencionálních struktur vědomí zůstává de facto 

přibližně stejný, jen se tematicky rozvíjí s přibývajícími novými fenomenologickými problémy a tématy. 
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příroda, bytí, smyšlené pohádkové bytosti, gramatické výrazy, pojmy, významy nebo 

matematické a fyzikální ideality – vždy již reflektujeme a interpretujeme z rozličných 

motivačních a teoretických rovin (či nesčetných předporozumění) jako něco (tužku jako 

pisátko, šťourátko, vraždítko, předmět doličný, památku a soubor atomů atd.), což 

podrobně po Husserlovi analyzuje především Heidegger. Husserlovy intencionální, 

respektive fenomenologické analýzy potom popisují jednak strukturu intencionálních 

aktů či prožitků (noesis; intentio; cogito) a jednak jejich příslušné koreláty (noema; 

intentum), jež se jakožto předmětné póly (věcné obsahy) dávají i ustavují v rámci tohoto 

neustále se syntetizujícího intencionálního dění.73 

Prostřednictvím takto metodicky uchopených předmětných fenoménů se má podle 

Husserla zajistit návrat k věcem samým, čili návrat k jejich původu, evidenci či 

samodanosti, a k názorům věcí samých v jejich smysluplnosti (významovosti) 

odehrávající se právě na půdě subjektivity. Nejprve věci kolem nás nebo přírodu jako 

celek smysluplně prožíváme, a teprve potom jsou čímsi mimo nás – tak je zkoumají 

například přírodní vědy. Husserl v pozdější transcendentální fázi zavedl do svého 

výzkumu čistého vědomí neboli transcendentální subjektivity ještě metodu epoché a 

postupných fenomenologických či transcendentálních redukcí. Husserl svůj metodický 

postup shrnuje následovně:  

 

„Ale již dost zcestných teorií. Žádná myslitelná teorie nás nemůže zmýlit ohledně 

principu všech principů, že každý originárně dávající názor je zdrojem oprávnění pro 

poznání a že vše, co se nám v ,intuici‘ originárně nabízí (takříkajíc ve své tělesné 

skutečnosti), je třeba brát jednoduše tak, jak se to dává, ale rovněž jen v mezích, v nichž 

se to zde dává.“74  

 

Husserlovy intencionální rozbory mohou sloužit k prohloubení a zároveň ke zjemnění 

Bohrovy interpretace interaktivních systémů a nedělitelnosti kvantových fenoménů.75 

                                                           
73 Husserl upozorňuje na následující: „Aby nedošlo k nedorozumění, zdůrazňuji výslovně, že slova předmětnost, 

předmět, věci apod. zde vždy užívám v nejširším smyslu, tedy v souladu s oním smyslem výrazu poznání, jemuž 

dávám přednost. Předmětem (poznání) může být stejně tak dobře něco reálného jako něco ideálního, stejně tak 

dobře nějaká věc nebo nějaký proces jako nějaká species nebo matematický vztah, stejně tak dobře něco jsoucího 

jako něco, co být má. To samozřejmě platí i o výrazech jako jednota předmětnosti, souvislost věcí apod.“ (E. 

Husserl, Logická zkoumání I, str. 203.) 
74 E. Husserl, Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii I, str. 56. 
75 N. Bohr, Collected Works, sv. 6, 7 a 10. 
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Bohr se pokusil nahradit zavádějící pojem objekt, který u kritiků KT či v klasickém pojetí 

implikoval cosi samostatně se vyskytujícího – s danými vlastnostmi – mimo nás.76 Začal 

se proto soustředit mnohem více na propracovávání pojmu fenomén, zejména s ohledem 

na bytostnou celostnost či jedinečnost fenoménu a jeho kauzální nepropojitelnost s jinými 

kvantovými fenomény. Pro Bohra fenomén neznamená konkrétní ukázání se něčeho, 

například tečky na detektoru po dopadu elektronu; mikroskopický elektron, který nikdo 

nikdy neviděl, se totiž může projevovat makroskopicky různě, například i slyšitelným 

cvaknutím v reproduktoru nebo vysrážením páry či kapiček vody v mlžné komoře. 

Fenomén proto mimo jiné implikuje a odkazuje na intencionální spjatost měření 

(pozorování) měřeného systému (to pozorované) a současně na popis celého uspořádání 

experimentu včetně laboratorní místnosti a vědce(ů). To znamená, že do celostnosti 

fenoménu musíme zahrnout i to a) na základě jakých teoretických, matematických, 

fyzikálních a experimentálních podmínek (conditions) je konkrétní pokus uspořádán a b) 

v rámci jakých specifických okolností (specified circumstances) daný experiment 

probíhá. 

Používáme například náš běžný jazyk (ordinary language – k jazyku viz níže) 

k tomu, abychom s kolegy v laboratoři mohli jednoznačně (objektivně) hovořit o 

registraci bodu signalizujícího dopad elektronu na fotografickou desku atd. Konkrétní 

experimentální uspořádání souvisí i s celkovým komplexem viditelných a jazykem 

popsatelných komponent nebo přístrojů v laboratoři, nevyjímaje pozorovatele, přičemž 

(oproti klasickým předpokladům) platí, že i sebemenší změna v nastavení 

experimentálního uspořádání vyvolá novou bytostnou celostnost kvantového fenoménu, 

jenž v důsledku jedinečnosti (a iracionality) kvanta akce nemůže být kauzálně propojený 

                                                           
76 Například Einstein, Podolsky a Rozen ve svém článku z roku 1935 (Can Quantum-Mechanical Description of 

Physical Reality be Considered Complete?) chtěli pomocí myšlenkového experimentu ukázat, že kvantové 

objekty, aniž by byly měřeny, musí obsahovat vnitřní vlastnosti, proměnné či prvky reality (spin elektronů, 

polarizace fotonů a jiné vlastnosti) jež musí odpovídat naší teorii o realitě. Vzhledem k tomu, že KT toto 

pravidlo nedokáže naplnit, nemůže být podle jejich klasických měřítek kompletním popisem reality. Nejprve 

sám Bohr v roce 1935 teoreticky i filosoficky, a později zastánci KT– již také experimentálně – dokázali, že 

žádné takové samostatné vlastnosti před kvantovým měřením neexistují. Einstein-Podolky-Rosenův experiment, 

známý pod zkratkou „EPR experiment“ se tak stal slavným a paradoxním pokusem, který měl fyzikům dokázat, 

že my měříme pouze něco, co tu už bylo (klasická měřítka), a přitom tento experiment dokázal opak (proto se 

EPR experimentu také říká EPR paradox). Více viz N. Bohr, „Can Quantum-mechanical Description of Physical 

Reality be Considered Complete?,“ nebo N. Bohr, Discussion with Einstein on Epistemological Problems in 

Atomic Physics a populárně viz Bohr-Einstein diskuse [online, cit. 12. 11. 2020], dostupné na: 

https://nielsbohr.webnode.cz/bohr-einstein-diskuse/. 

https://nielsbohr.webnode.cz/bohr-einstein-diskuse/


Filip Grygar: Bohrova filosofická lekce kvantové teorie a fenomenologie. 

In: MOSTY A ŘEKA – Sborník Jiřímu Michálkovi k 80. narozeninám.  

K vydání připravili Zuzana Daňková a Robert Kanócz, Pavel Mervart 2021,  

s. 313–371. 

26 

s předchozím fenoménem (před změnou v experimentálním nastavení).77 Vzájemně 

neslučitelné kvantové fenomény se proto neodvozují  v souladu s klasickými předpoklady 

vědy, nýbrž v rámci statistických pravděpodobností a komplementárně v naší hlavě. 

Husserlovská interpretace Bohrovy koncepce pak umožňuje ukázat, že nějaký 

měřený kvantový systém či mikročástice (nebo přesněji vln-tice) není jednoduše objekt 

existující nezávisle na nás, aktu měření a experimentálním uspořádání. Mikročástice (a 

její vlastnosti) je dějinně ustavena na základě nesčetně asociovaných a smysluplně 

prožívaných aktivit s mikroskopickým děním (aktů teoretických a významových, 

smyslových a tělesných prožitků v laboratoři atd.) a s jejich intencionálními objekty (to 

teorií definované, význam, pojem, to diskutované nebo vnímané a prováděné 

prostřednictvím experimentů atd.). To však neznamená, že existence částice je dána 

pouze naším vědomím. Je totiž rozdíl mezi transcendentními akty (vjemy) zaměřenými 

například na prožitky jiných lidí nebo na věci kolem nás, a imanentními akty (vjemy), jež 

se dějí jen na půdě časového vědomí, například při aktu reflexe, jehož předmětem je 

transcendentní akt vidění viděného.78  

Kromě jiného z uvedeného rozlišení plyne, že například elektron se neustavuje 

jako matematická idealita jen v dimenzi vědomí (idealita, která v přírodě neexistuje). 

Elektron se konstituuje v neustálé intencionální spjatosti toho transcendujícího naše 

vědomí (tam v přírodě, v laboratoři, v prožitku jiných vědců či odborných publikacích 

atd.) a současně v transcendentální subjektivitě jakožto postupně ustavená korelace 

identického obsahu, tj. konstituovaná ideální identita obecně sdíleného významu a rovněž 

výrazu či pojmu elektron, jinak řečeno kategoriální názor elektron (wesen, eidos). Jako 

                                                           
77 N. Bohr, Collected Works, sv. 10, str. 88 a 89, srov. str. 159 nebo sv. 7, str. 378 a 391. Více viz F. Grygar, 

Komplementární myšlení Nielse Bohra, kap. 3.6. Bohr k tomu uvádí, že „zatímco diskuse o epistemologických 

problémech v atomové fyzice přitahovala tolik pozornosti jako nikdy předtím, 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 před frázemi, často objevujícími se 

ve fyzikální literatuře, typu ‚rušení jevů skrze observaci‘ nebo ‚vytváření fyzikálních vlastností atomových 

objektů skrze měření‘. Takové fráze, které mohou posloužit k připomenutí zjevných paradoxů v kvantové teorii, 

jsou současně způsobilé k tomu, aby zapříčinily zmatek, neboť slova ‚jevy‘ a ‚pozorování‘, právě tak jako 

‚vlastnosti‘ a ‚měření‘, jsou užívány způsobem, který je těžko slučitelný s běžným jazykem a funkční definicí.“ 

(N. Bohr, Collected Works, sv. 7, str. 377.) Dále viz N. Bohr, Discussion with Einstein on Epistemological 

Problems. In: P. A. Schilpp (ed.): Albert Einstein, Philospher – Scientist, s. 237 a 238. Nebo in N. Bohr, 

Collected Works, sv. 10, str. 377 a 378. 
78 Imanentně zaměřené akty jsou takové, že jejich „intencionální předměty, pokud vůbec existují, náležejí 

k témuž proudu prožitků jako ony samy. To tedy platí např. všude tam, kde se nějaký akt vztahuje k aktu 

(cogitatio ke cogitatio) téhož Já, nebo také kde se akt vztahuje ke smyslově pocitové danosti téhož Já atd. 

Vědomí a jeho objekt vytváří individuální jednotu tvořenou prožitky.“ (E. Husserl, Ideje k čisté fenomenologii a 

fenomenologické filosofii I, str. 79, srov. také str. 80.) 
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Evropan vím, co elektron (nějak nebo do jisté míry) jest, aniž bych studoval fyziku. 

Jakmile je jednou jakákoliv nadčasová obecnina (nebo naše ideální možnost jako 

například potřeba pít, psát, počítat, létat aj. smysluplně prožívaná a vyjadřovaná 

sdílenými výrazy sklenička, tužka, násobilka, letadlo atd.) dějinně ustavena, transcenduje 

naše časové či aktuální prožitkové dění a ocitá se v transcendenci v imanenci. Ta nám 

zpětně umožňuje se intencionálně vztahovat k individualizovaným prožitkům obecně 

sdíleného (tam za tmy z jedné strany na stole viděný hrníček v mém vědomí).79 

Bohr proto neustále zdůrazňoval, že přírodní vědy by neměly být posuzovány na 

základě starých předpokladů jako zkoumání něčeho „a priori daného, nýbrž přesněji jako 

rozvíjení metod pro uspořádání a prozkoumání lidské zkušenosti.“ To pro nás potom 

znamená, že je „naším úkolem tuto zkušenost vysvětlit způsobem nezávislým na 

jednotlivém subjektivním úsudku, a tudíž objektivním ve smyslu jednoznačné 

sdělitelnosti v běžném lidském jazyce“. To rovněž znamená, že „objektivní deskripce 

může být dosaženo pouze tak, že do popisu fenoménů zahrneme výslovný odkaz 

k experimentálním podmínkám“. Bohr toto pro vědce neobvyklé tvrzení ještě umocní, 

když dodá, že tím „novým způsobem zvýrazňuje neoddělitelnost poznatků a našich 

možností zkoumání. Střetáváme se zde s obecnou epistemologickou lekcí, která osvětluje 

naši pozici i v mnoha jiných oborech lidské činnost..“80  

Bohr rovněž věděl, že to, co se nám intencionálně ukazuje, respektive jak se nám 

to předmětně ukazuje (bez ohledu na to, že se nám to může ukazovat různě), je v naší 

moci (podobně jako vyslovovaný jazyk), proto to lze jakkoli reflektovat, objektivizovat a 

vědecky zkoumat. Avšak dimenze, díky níž se nám vůbec může něco intencionálně 

ukazovat a díky níž můžeme vůbec o něčem hovořit, ta není v naší moci, v ní jsme jako 

diváko-herci v dramatu existence vždy již bytostně zapuštěni; nelze ji proto jednoduše 

reflektovat nebo prostřednictvím Husserlovy deskriptivní fenomenologie uchopit a 

                                                           
79 Transcendence v imanenci nám každodenně nebo ve vědecké činnosti pomáhá (prostřednictvím specifických 

transcendentních aktů) něco identifikovat, na něco si vzpomenout, něco predikovat, o něčem hovořit a přemýšlet 

– a každé toto „něco“ se nám ukazuje v rámci časového vědomí jen z rozmanitých intencionálních perspektiv 

(žádnou věc ani sebe nikdy nevidíme celé, jen v nesčetných odstíněních) nebo názorově prázdných intencí (když 

například někomu něco vyprávíme, hovoříme většinou o něčem, co ani nevidíme) a vyplněných intencí (když 

mám chuť na sušenky, vybavím si obecninu Bebe, chuť sušenek, obal atd. a pak si je jdu koupit a sníst) atd. Více 

viz například E. Husserl, Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii I. 
80 N. Bohr, Collected Works, sv. 10, str. 157 a 159. 
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pochopit. Dimenze ukazování není ani žádnou věcí nebo nezávislou realitou, nýbrž je – 

heideggerovsky řečeno – dimenzí bytí.81 

Bohr se pokoušel na mnoha příkladech demonstrovat jednak neudržitelnost 

tradičního konceptu striktní oddělitelnosti pozorovatele a měřicího přístroje, z něhož 

odečítá naměřené hodnoty, od pozorovaného (či kvantových systémů) a jednak 

nezachytitelnost nebo nedefinovatelnost našeho činného a živoucího já zapuštěného do 

dimenze existence či bytí. To rovněž srovnával s celkovou nevysvětlitelností či 

iracionalitou existence kvanta akce ve fyzice a existence života v biologii.82 K tomu často 

citoval ze své oblíbené a v Dánsku velmi populární knížky pro dospívající mládež od 

filosofa a romanopisce Poula N. Møllera.83 Díky četbě této knížky každý adolescent v 

Dánsku věděl to, co plno dospělých (nebo vědců) ani nenapadne, totiž že když se 

pokoušíme popisovat naše já, ihned se zvláštním způsobem rozdělujeme na dvě já, jedno 

se stává statickým objektem našeho intencionálního aktu či deskripce a druhé aktivní já 

je v tu chvíli nekontrolovatelnou a nezachytitelnou živoucí dimenzí, jež nám takový 

zpředmětňující popis vůbec umožňuje. Jakmile si toto rozštěpení uvědomíme a 

zamýšlíme ono činné já popsat, vytváříme intencionálně opět další já umožňující reflexi 

objektu (předchozího já) a nakonec zjišťujeme, že naše já a uvažování hraje „své 

nejspletitější intriky samo se sebou. Leč onen divák se nanovo stává hercem,“84 podobně 

jako tomu je u problému měření v rámci kvantových interaktivních systémů. Na jiném 

                                                           
81 Heidegger uvádí, že bytí je „to, co určuje jsoucno jako jsoucí, to vzhledem k čemu již vždy jsoucnu rozumíme, 

ať už je pojednáváme jakkoli. Bytí jsoucna ,není‘ samo žádné jsoucno“ (M. Heidegger, Bytí a čas, str. 8 v GA). 

Jinak řečeno, bytí je to, díky čemu se nám cokoli jsoucího ukazuje, a současně to, co takto jest a jak to jest (jako 

padlý strom, lávka nebo možné topivo a surovina na výrobu skříně atd.), je díky něčemu, co není ono samo.  
82 N. Bohr, Collected Works, sv. 9, str. 104, sv. 10, str. 30 a 34. K Bohrově pojetí biologie a nemožnosti vysvětlit 

nesmírnou komplexitu živého, na níž jako živé bytosti bytostně kontinuálně participujeme, včetně srovnání 

s Heideggerovým pojetím fenoménu živého viz F. Grygar, Komplementární myšlení Nielse Bohra, 4. kap. nebo 

týž, Bohr’s Complementarity Framework in Biosemiotics. Za hlubší vhled do Heideggerova pojetí fenoménu 

živého opět děkuji Jiřímu Michálkovi, jeho seminářům na PřF UK, poskytnutým přednáškám k otázce živého a 

rovněž publikaci Corpus Organicum (J. Michálek, Corpus Organicum, Praha 2000). Dále viz významný Bohrův 

článek „Světlo a život“ (N. Bohr, Světlo a život, in: F. Grygar: Komplementární myšlení Nielse Bohra, str. 313–

327 nebo in N. Bohr, Collected Works, sv. 10, str. 28–35). 
83 P. M. Møller, En dansk Students Eventyr [Dobrodružství dánského studenta], in: Efterladte Skrifter af Poul M. 

Møller. Copenhagen 1873 a další vydání. Fyzik Léon Rosenfeld píše, že „každý, kdo přišel v ústavu [Fyzikální 

ústav v Kodani či Bohrův ústav – pozn. FG] do bližšího kontaktu s Bohrem, jakmile se ukázal dostatečně zběhlý 

v dánském jazyce“, si musel knížku přečíst, aby se naučil novému dialektickému způsobu myšlení a řešení 

problémů v tezích a antitezích atd. (L. Rosenfeld, Niels Bohr in the Thirties, in: S. Rozental (vyd.), Niels Bohr. 

His Life and Work as Seen by His Friends and Colleagues. Amsterdam 1967, str. 114–136, zde str. 121.) 
84 P. M. Møller in: J. Kalckar, General Introduction to Volumes 6 and 7, in: N. Bohr: Collected Works, sv. 6, str. 

XXII. Pro zajímavost stojí za to doplnit, že knížka od romanopisce a filosofa Christiana Møllera je napsaná 

v dánštině a každý, kdo delší dobu pobýval v Bohrově ústavu, se naučil dánsky a knížka mu sloužila nejen jako 

milý úvod do dánštiny, ale také jako úvod do dialektiky a problémů KT.   
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místě Bohr píše, že pokud bychom chtěli například vysvětlit, co je vůbec slovo 

„vysvětlení“, musíme si uvědomit, že „každá analýza samotného konceptu vysvětlení by 

přirozeně začínala a končila zřeknutím se vysvětlení naší vlastní vědomé aktivity“.85  

Husserl si tento problém samozřejmě také uvědomoval a podobně píše, že jakmile 

se zaměříme v reflexi (apercepci) na naše já nebo cogitare, „pak žije nové cogito, které 

je samo nereflektované, tedy není pro mne předmětné“.86 Obrátíme-li se dále (po 

transcendentální redukci transcendentálního vědomí) ve fenomenologickém postoji k 

transcendentálnímu egu jako nezaujatému diváku, „uvědomíme si“, píše Husserl, „že 

jsme ve sféře evidence, po které se tázat ještě dále zpět by bylo absurdní“.87 Nelze jej 

uchopit intencionálně jako něco, jako předmětný fenomén. Husserlova transcendentální 

fenomenologie v tomto ohledu není s to prohloubit ani prostřednictvím hojně 

používaného fenoménu horizontovosti problematiku světa88, do něhož se už rodíme, 

otázku fenoménu svobody, ani otázku vědeckých aktivit a rámec implicitních anebo 

explicitních předporozumění, s nimiž v každodenním i vědeckém životě přistupujeme 

k tomu, co jsme si předsevzali udělat atd. Husserlova fenomenologie tudíž nedokáže 

sestoupit pod intencionální strukturu vědomí a  řešit hlouběji otázku naší existenciality či 

bytí ve světě.89 

Bohr si však dobře uvědomoval rozdíl mezi tím, co by v rámci Heideggerovy 

filosofie odpovídalo rozlišení ontických a ontologických fenoménů. Proto se nyní 

dostáváme k Heideggerově hermeneutické fenomenologii, která pracuje s ontologickými 

fenomény, jež se neukazují rovnou našim smyslům nebo na půdě imanence. Zatímco 

ontické fenomény jsou vždy již nějak určité a vyslovitelné, u ontologických fenoménů to 

neplatí, přičemž právě tyto ontologické fenomény jsou základem těch ontických. 

Heidegger proto přistupuje k pojmu fenomén ještě jinak než Husserl.90 Ptá se:  

 

„Co je to, co má fenomenologie ,nechat vidět‘? Co je to, co musí být v jistém význačném 

smyslu nazváno ,fenomén‘? Co je svou bytností nutně tématem výslovného ukazování? 

                                                           
85 N. Bohr, Collected Works, sv. 10, str. 35. 
86 E. Husserl, Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii I, str. 63. Jinde uvádí, že „kdekoli se 

vypovídá, tam se liší to, co je tématem, o čem se vypovídá (jeho smysl) od výpovědi, jež ani při vypovídání 

samém nikdy není ani nemůže být tématem,“ tudíž je v tu chvíli neobjektivizovatelná (E. Husserl, Krize 

evropských věd, str. 388.) 
87 E. Husserl, Krize evropských věd, str. 212. 
88 Svět je pro Husserla neustále uvědomován jako univerzální horizont jsoucího, zakoušeného, myslitelného atd. 

Tamtéž, str. 129 nebo §36 až §38. 
89 Více viz např. F. Grygar, Kritika založení galileovské vědy 3. kap. 
90 Více k pojmu fenomenologie, fenomén a logos viz M. Heidegger, Bytí a čas, §7. 
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Zřejmě to, co se zprvu a většinou právě neukazuje, co je oproti tomu, co se zprvu a 

většinou ukazuje, skryté, co je však zároveň něčím, co k tomu, co se zprvu a většinou 

ukazuje, bytostně patří, a to tak, že tvoří jeho smysl a základ.“91  

 

Jedná se o bytí, které je zakrýváno a zapomínáno anebo v tradiční metafyzice převáděno 

(zpředmětňováno) na něco, co bytím není.92 Heideggerova fenomenologie nám proto 

může sloužit k prohloubení Bohrova vhledu do implicitních (nevědomých) podmínek 

vnímání, myšlení a tvorby pojmů, totiž do naší zapuštěnosti v dimenzi diváko-herectví-v-

bytí.93 Nejen podle Husserla nebo Heideggera, nýbrž i dle Bohra žijeme, zakoušíme a 

vykládáme život nebo přírodu z první osoby. V Heideggerově díle Bytí a čas jsme oproti 

jiným jsoucnům exemplárním místem porozumění bytí, proto se kromě jiného tážeme po 

existenciálech vyjadřujících základní rysy našeho bytí-tu (Pobyt; Dasein).94 Existenciály 

jsou tedy explikáty, jež získáváme v první osobě z rozboru existenciální struktury našeho 

vykonávání bytí-ve-světě, o něž se vždy již staráme (ať chceme anebo nechceme).95 

Zatímco tedy „na rovině ontické užíváme výrazu ‚něčemu rozumět‘ […] To, čeho jsme 

mocni v rozumění jako existenciálu, není žádné ‚něco‘, nýbrž bytí jako existování“. 

Potom „způsob bytí pobytu ve smyslu moci být spočívá existenciálně v rozumění“.96 

Tudíž jakákoliv reflexe nebo rozlišování bytí a jsoucna (ontologická diference) jsou 

zakotveny nejpůvodněji v tomto existenciálním rozumění. Dalšími nepředmětnými 

existenciály jsou například řeč (na ontické rovině vyslovovaný jazyk), smysl (na ontické 

rovině význam), rozpoložení (na ontické rovině konkrétní nálada) atd. Potom jakékoliv 

naše každodenní i vědecké jazyky (včetně jazyka matematiky) nebo výklady čehokoli 

jsou existenciálně fundovány v superpozičnosti těchto existenciálních dimenzí a rovněž 

jsou strukturovány apriorním rámcem předsevzetí, předvídání a předpojetí.97 Předvídání 

a předpojetí vždy již tvoří nějaké předporozumění tomu, co jsme si předsevzali udělat. 

Například Heisenberg, který nesnášel vlnové pojetí přírody, přistupoval ke svým 

zkoumáním přírody jen na základě předvídání a předpojetí korpuskulárně-

matematického, proto nemohl vytvořit vlnovou mechaniku, nýbrž (pouze) mechaniku 

                                                           
91 Heidegger, M., Bytí a čas, str. s. 47. Později Heidegger hovoří o pravdě bytí, jež je zastírána, což rovněž uvádí 

v poznámce v Bytí a čase pod uvedenou citací (Tamtéž). 
92 Více viz M. Heidegger, Bytí a čas, § 1. 
93 Bohr frekventovaně používal anglický termín preconditions (N. Bohr, Collected Works, sv. 10). 
94 K Heideggerově pojetí Dasein po tzv. obratu viz J. Michálek, Pobyt po obratu in: týž, Být místem bytí. Tři 

příspěvky ke studiu Martina Heideggera, Praha 2017, str. 7–23. 
95 M. Heidegger, Bytí a čas, § 9, § 31–34.  
96 M. Heidegger, Bytí a čas, str. 190 a 191. 
97 M. Heidegger, Bytí a čas, § 32. 
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maticovou a relace neurčitosti. Naopak Schrödingerovi se ošklivila korpuskulární 

představa přírody, a jeho výklad atomárního dění se tedy odehrával v rámci předvídání a 

předpojetí, dle nichž měla příroda vlnový charakter.98 Bohr je oba přesvědčoval, že je 

nutné uvažovat novým způsobem, a to komplementárně, poněvadž jeho předvídání a 

předpojetí bylo formováno již od mládí právě tímto způsobem. Díky tomu byl poté 

schopen ke všemu, co si předsevzal, přistupovat – když bylo potřeba – komplementárně 

(ačkoliv s  pojmem komplementarita začal pracovat až v roce 1926 nebo 1927).99 

Zopakujeme-li řečené a doplníme-li si ještě něco na závěr bodu 1, můžeme 

konstatovat, že jestliže žijeme, implicitně prakticky vždy již (kontinuálně) rozumíme 

našemu životu a bytí, tzn., že jsme, že jest nám být. Potom jakékoliv intencionální chování 

nebo reflexe (diskontinuita tohoto existenciálního před-) je v řezu mezi tzv. subjektem a 

objektem určována na základě našich každodenních a teoretických předporozumění 

pracujících už s ontickými fenomény a výklady (slovy), jež však nejsou s to plně zachytit 

(jsou komplementární k) fundamentální dimenzi diváko-herectví-v-bytí.100 

Heideggerovsky řečeno, každá interpretace (a stejně tak každá vědní disciplína) je 

zakotvena v původním nepředmětném rozumění bytí-ve-světě. Potom každý výklad 

(umělecký, náboženský, přírodovědný aj.) jen reduktivně rozvíjí to, čemu už původně 

rozumíme; tudíž i pro každé zkoumání nebo jakoukoliv otázku platí, že „každé tázání je 

hledání. Každé hledání je předběžně vedeno tím, co hledá“.101 Z tohoto hermeneutického 

                                                           
98 K bytostným předporozuměním, s nimiž fyzici vědomě i nevědomě přistupovali k založení kvantové teorie, 

viz F. Grygar, Bytostná role předporozumění u vybraných zakladatelů kvantové teorie a týž, Ideová východiska 

kvantové teorie a Schrödingerova návštěva Kodaně v říjnu 1926. 
99 Více viz F. Grygar, Komplementání myšlení Nielse Bohra, 3. kap. 
100 Bohr uváděl rozličné úrovně neuchopitelností, nedefinovatelností a komplementarit. Například navzdory 

sebesofistikovanější „analýze vhodného použití slov v popisu naší pozice jak herců, tak diváků v dramatu 

existence […], ve veškerém zacházení s jazykem, praktická aplikace jakéhokoliv slova [každodenně nebo 

vědecky sebeevidentnějšího – pozn. FG] je komplementární k pokusům o jeho přesnou definici“. (N. Bohr, 

Collected Works sv. 10, str. 71, viz také N. Bohr: Collected Works, sv. 6, str. 298.) Nebo lze použít slavný 

Augustinův příklad z jeho Vyznání o tom, že když se mne nikdo neptá, co je čas (bytí, láska, záření, hmota, 

realita, vysvětlení atd.), tak rozumím, respektive vím (scio); v této zakoušené kontinuitě se ruší subjekt-

objektové rozlišení. Avšak jakmile mám o tomto nepředmětně zakoušeném rozumění něco vypovědět, tak 

najednou nevím, začnu být bezradný a provádím jen nesčetné diskontinuitní reflexe, vědecké teorie nevyjímaje. 

Viz A. Augustinus, Vyznání, Praha 2006, XI. kniha. 
101 M. Heidegger, Bytí a čas, str. 7. Například Rutherford, jak se píše v učebnicích, objevil jádro atomu na 

základě bombardování zlaté fólie (atomů zlata) alfa částicemi (kladně nabitá jádra hélia) a zjistil, že se některé (1 

z cca 20 tisíc) výrazně odchylují, nebo se dokonce odrazí zpět o 180°. Kladně nabité a zcela nepatrné jádro 

těžkého prvku zlata alfa částici doslova odmrští zpět (E. Rutherford, The Scattering of α and β Particles by 

Matter and the Structure of the Atom, in: Philosophical Magazine 6, 21, 1911, str. 669–688). Toto je sice 

správný učebnicový popis, ale není v něm řečeno vše. Než totiž začal Rutherford takovéto experimenty 

připravovat (předsevzetí), přistupoval k nim už s intuicí či předporozuměním (předvídání), že by v atomech 

mohlo kromě elektronů být i něco, co na sebe váže převážnou hmotnost atomu, a teprve na základě daného 



Filip Grygar: Bohrova filosofická lekce kvantové teorie a fenomenologie. 

In: MOSTY A ŘEKA – Sborník Jiřímu Michálkovi k 80. narozeninám.  

K vydání připravili Zuzana Daňková a Robert Kanócz, Pavel Mervart 2021,  

s. 313–371. 

32 

kruhu se nelze vyjmout, naopak je potřeba se s ním naučit správně pracovat, stejně jako 

tomu je v případě epistemologického rámce komplementarity. 

Kromě výše uvedených případů týkajících se nepolapitelnosti našeho já nebo 

nedeterminovatelnosti kvantových interakcí, používá Bohr k před-subjekt-objektovému 

rozumění další příklady. Když držíme nějaký klacek nebo hůl zcela volně v ruce, „hůl se 

dotykovým smyslům jeví jako pouhý objekt. Když ji však [při používání – pozn. FG] 

držíme pevně, ztrácíme pocit, že je cizím tělesem, a imprese doteku nastávají okamžitě 

v bodě doteku hole s vyhledávaným tělesem.“102 Nebo většinou si „nejsme vědomi našeho 

dýchání nebo tlukotu srdce, a práci našich svalů i kostí během pohybu našich končetin si 

sotva uvědomujeme“.103 Heideggerovsky řečeno, existenciální rozumění věcem spočívá 

v jejich praktickém používání (jako příruční jsou vždy již k tomu a tomu), tedy v situaci, 

kdy je nereflektujeme jako věci (jako klacek, hůl, srdce, ruce), poněvadž během používání 

nejsou žádným objektem. A právě „k tomu, že ‚máme něco už jen prostě před sebou‘, 

dochází“ podle Heideggera „při čistém zírání, kdy už nerozumíme“.104 Zde se už jedná o 

výslovné nerozumění vyžadující změnu našeho postoje k původně používané věci, tzn., 

že věc přestane sloužit svému účelu (klacek se zlomí, hůl nám někdo ukradne, dojde 

k zástavě srdce atd.) a stává se předmětně uchopitelným objektem pro naši reflexi, 

interpretaci, teoretický nebo lékařský popis atd.  

2. Oproti ojedinělým a spíše bezradným výkladům Bohrova pojetí jazyka lze 

uchopit jeho vhled do rozlišení implicitní a explicitní roviny jazyka prostřednictvím 

Heideggerova (v Bytí a čase předvedeném) rozlišení existenciálu neboli ontologické 

dimenze řeči (předpredikativní možnost srozumitelnosti a smysluplné artikulace) a její 

ontické nebo apofantické konkretizace v podobě vypovídajícího jazyka (významové 

artikulace).105 Bohrův poslední asistent Aage Petersen vzpomíná, že Bohr často 

poukazoval na to, že „závisíme na našich slovech“, jsme doslova „zachyceni v jazyce“, a 

tato existenciální zakotvenost či fakticita odhaluje například to, že „neexistuje kvantový 

svět“, poněvadž „existuje pouze abstraktní kvantově fyzikální deskripce“, takže „je 

nesprávné se domnívat, že úkolem fyziky je zjistit, jaká příroda jest. Fyzika se zabývá 

                                                           
předpojetí uspořádal se svými asistenty příslušné experimenty a pojmově své výsledky fixoval. K tomu 

podrobněviz viz F. Grygar, Bytostná role předporozumění u vybraných zakladatelů kvantové teorie. 
102 N. Bohr, Collected Works, sv. 6, str. 215. 
103 N. Bohr, Collected Works, sv. 10, str. 169. 
104 M. Heidegger, Bytí a čas, str. 199. 
105 M. Heidegger, Bytí a čas, § 32–34. 
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tím, co dokážeme říci o přírodě“.106 Je proto jasné, proč se Bohr nezabýval otázkou 

nezávislých objektů či reality, která by nějak předcházela našemu jazyku: vždyť „slovo 

‚realita‘ je také slovo, slovo, které se musíme učit správně používat“.107  

Nebo jinde říká, že „veškerá naše běžná verbální vyjádření nesou známku našich 

navyklých forem percepce, z tohoto hlediska je existence kvanta akce iracionalitou. 

V důsledku toho stejně tak i slova jako ‚být‘ a ‚vědět‘ ztrácejí svůj jednoznačný 

význam“.108 Totéž podle Bohra platí pro vztah jakéhokoliv vědního oboru a předmětu 

jeho zkoumání od výzkumu elementárních částic přes DNA po živé organismy a otázku 

mysli či vědomí. K tomu všemu nutně používáme běžný jazyk109 a současně jakákoliv 

teoretická nebo experimentální evidence „musí být vyjádřena v klasických [nebo 

fyzikálních – pozn. FG] termínech,“110 bez ohledu na to, jak komplikované fenomény 

popisujeme. Nicméně když spolu vědci hovoří, potřebují k tomu jednoznačnou 

komunikaci a ta vyžaduje učinit někde jasný „rozdíl mezi subjektem a objektem“.111 Tento 

řez je však založen na dispozicích či podmínkách života, tělesnosti, smyslového vnímání 

nebo možnostech jazyka a zároveň, jak bylo již řečeno, na kontextech našich očekávání 

a teoretických nebo technických předpokladech. Bohr dával velký důraz na to, aby se 

vědecké disciplíny soustředily i na takovéto „předpodmínky [preconditions – pozn. FG] 

pro naše formy percepce”112 a na předpodmínky i podmínky, jež ustavují prostředí pro 

aplikaci „pojmových prostředků vyjadřování“.113  

Dále se vědci (samozřejmě) snaží o to, aby každá vědecká deskripce byla 

„nezávislá na individuálním subjektivním úsudku, a tudíž objektivní v tom smyslu, že to 

může být jednoznačně komunikováno v běžném lidském jazyce“114 a rovněž „vhodně 

                                                           
106 N. Bohr in: A. Petersen, The Philosophy of Niels Bohr, in: Bulletin of the Atomic Scientists 14, 1963, str. 8–

14, zde str. 12. 
107 N. Bohr in: A. Petersen: The Philosophy of Niels Bohr, str. 8–14, str. 10–11. 
108 N. Bohr, Collected Works, sv. 6, str. 297. Bohr v jednom rukopisu píše: „Je zřejmé, že v jednom způsobu 

mluvy se zabýváme pouze tím, co je v naší mysli (a dokonce v naší osobní mysli ve smyslu berkeleyánské 

filosofie), ale na druhé straně je očividné, že jestliže uchopíme takováto hlediska v jejich extrémech, evidentně 

nebudeme schopni definovat samotné slovo ‚mysl‘, a striktně řečeno ani jakékoli jiné slovo [...]. (V úvahu 

připadá pouze otázka malování prostřednictvím verbálních barev jakožto prostředků k dorozumívání se v naší 

situaci).“ (N. Bohr, Note on “Mind”. 30. 8. 1954, in: Niels Bohr Archive v Niels Bohr Institute, Kodaň 

(rukopisná poznámka k Unity of Knowledge, mikrofilm č. 21.) 
109 V angličtině používá Bohr (psal převážně anglicky) slova common language, plain language (in Collected 

Works, sv. 10). 
110 N. Bohr, Collected Works, sv. 7, str. 349, srov. Collected Works, sv. 10, str. 103, 128 nebo 447. 
111 N. Bohr, Collected Works, sv. 10, str. 481. 
112 Tamtéž, str. 235. 
113 Tamtéž, str. 112. 
114 Tamtéž, str. 157. 
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doplněno technickou fyzikální terminologií“115. I matematika je podle Bohra „založena 

na jednoduchém logickém využití běžného jazyka,“116 jenž je však oproti matematice 

nezměrně bohatší, neboť nemůže redukovat nesmírnou spletitost explicitních a 

implicitních dějinných kontextů duchovního a tělesného života spolu s nesčetnými 

kontexty významů slov a různých jazyků. Proto například Heidegger říká, že „matematika 

není přísnější než historie, nýbrž jen užší co do okrsku existenciálních fundamentů, které 

jsou pro ni relevantní“.117  

Z řady Bohrových prohlášení a závěrů vyplývá, že jakýkoli lidský jazyk povstává 

z existenciálně sdíleného implicitního rámce řečovosti (předpodmínek jazyka), v níž jsme 

zapuštěni stejně jako v dimenzi diváko-herectví-v-bytí. Tuto heideggerovskou vrženost 

do ontologických struktur před- Bohr v různých obměnách demonstruje na srovnání 

neuchopitelnosti fenoménu života a kauzální nevysvětlitelnosti tak jednoduchého 

fenoménu světla, k jehož porozumění, jak už bylo zmíněno, potřebujeme komplementární 

výklad. Nesmírná komplikovanost fenoménu živoucnosti života je nad možnosti 

vysvětlení kterékoli vědy včetně molekulární biologie a genetiky. Bohr proto tvrdí (a byl 

o tom přesvědčený až do smrti), že existence života, jak bylo rovněž uvedeno, je 

neobjektivizovatelný fakt (fakticita), jemuž vždy existenciálně rozumíme a současně 

musí být považována za východisko jakékoli reflexe, a tudíž i ustavení lidských jazyků. 

Pro Bohra platí, řekněme, hermeneuticko-komplementární rámec již od vzniku lidského 

jazyka. Tvrdil, že „slova jako kontemplace [jinde: rozum, myšlení, názor – pozn. FG] a 

vůle [prožívání, instinkt] odkazují k situacím, jež jsou vzájemně výlučné, nicméně 

rovnocenně charakteristické pro vědomý život, a byly používány typicky 

komplementárním způsobem už od samotného vzniku jazyka”.118 

Na závěr 2. bodu můžeme shrnout, že hermeneutická fenomenologie (v našem 

popisovaném případě ta Heideggerova) může sloužit k prohloubení a jemnějšímu 

porozumění Bohrovu spletitému, nebo dle jeho kritiků a kolegů temnému, způsobu 

vyjadřování ve vztahu k jeho vhledu do existenciální situovanosti v diváko-herectví-v-

bytí a v řeči (existenciálně-hermeneutické „jako“), tj. do primordiálně rozuměného rámce 

významovosti či artikulace. Tato dimenze před- je u Heideggera, jak bylo řečeno, 

                                                           
115 Tamtéž, str. 88; Také týž, in: Collected Works, sv.  7, str. 390. 
116 Tamtéž, str. 156 a 157. 
117 M. Heidegger, Bytí a čas, str. 204. 
118 Tamtéž, str. 152, srov. str. 47, 168, 244 a N. Bohr, Collected Works, sv. 12, str. 70 etc. 
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strukturovaná existenciály předsevzetí, předvídání a předpojetí a tvoří existenciální 

otevřenost a rozvrh pro naše explicitní významy, výpovědi nebo interpretace v 

každodenním i vědeckém životě (apofantické „jako“), jež ukazují, že něco se stalo už 

vědomě uchopené jako něco (hůl jako hůl, hůl jako památka, hůl jako vraždítko a posléze 

předmět doličný atd.). 119  

 

 

 

                                                           
119 M. Heidegger, Bytí a čas, § 32. 
 Milý Jiří, děkuji Ti za četné inspirace a rady do dospěláckého filosofického/akademického/vědeckého života, 

za trpělivé korigování mých rozkošatěle interdisciplinárních představ a přebujele dlouhých textů. A vůbec za 

neutuchající starost o mne. Doufám, že Ti nedělám více škody než užitku, když se k Tobě hlásím jako tvůj žák, 

který si však nakonec nalezl cestičky k tomu, jak nedělat to, co u nás dělají jiní, mnohem erudovanější kolegové 

než jsem já. 


