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Úvod 

 Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvořit soubor řešených úloh 

z kvantové mechaniky, který by obohatil stávající elektronickou sbírku řešených úloh 

z fyziky, veřejně dostupnou na serveru Katedry didaktiky fyziky Matematicko-

fyzikální fakulty Univerzity Karlovy na adrese http://www.fyzikalniulohy.cz. Oddíly 

věnující se elektřině a magnetismu, termodynamice, molekulové fyzice a mechanice 

obsahují rovnou měrou úlohy ryze středoškolské i úlohy, které není moţno řešit bez 

dobré znalosti diferenciálního a integrálního počtu. Úlohy z kvantové mechaniky 

spadají aţ na některé výjimky matematickou náročností spíše do úvodního 

vysokoškolského kurzu.  

 Řešených úloh je ve sbírkách obecně málo a kvantová mechanika je v tomto 

směru vůbec velmi opomíjená. Věříme, ţe náš příspěvek do elektronické sbírky bude 

k uţitku nejen vysokoškolským studentům, ale také fyzikálně nadaným a pro fyziku 

zapáleným středoškolákům či jejich vyučujícím. 

 Na začátku 60. let 20. století povaţoval maďarský fyzik G. Marx za vrcholné 

aplikace kvantové fyziky v kaţdodenním ţivotě zvukové kino, televizi, 

spektroskopické zkoumání látek a princip činnosti tranzistoru. [20] V roce 1984 psal 

P. C. W. Davies (profesor fyziky na několika významných britských univerzitách, 

v současné době přednášející na Arizona State University v USA): V mnoha 

výzkumných laboratořích a centrech průmyslu špičkových technologií jsou zařízení 

založená na principech kvantové fyziky používána a vyvíjena naprosto rutinně. 

Kvantová teorie přinesla kromě vysvětlení různých fyzikálních jevů také množství 

užitečných aplikací, z nichž jmenujme alespoň laser, elektronový mikroskop              

a mikročipy v moderní elektronice. [7] Dnes, v roce 2011, je těchto aplikací ještě 

neporovnatelně více.  
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 Pojem kvantová teleportace zdobí titulní stránky populárně vědeckých 

časopisů, kvantová kryptografie je zase velkou výzvou nejen pro špičky vojenských    

a bezpečnostních informačních služeb, ale v důsledku i pro běžného člověka, který 

používá internetové bankovnictví či sdílí důvěrná data. [10] K tomuto 

výčtu zbývá doplnit naději, ţe usilovné bádání povede úspěšně i k realizaci 

kvantových počítačů. K řešení těchto problémů ale vede dlouhá cesta studiem 

kvantové fyziky, která začíná právě u základních tezí kvantové mechaniky. 

Opakované řešení úloh, jeţ probírají jednoduché modelové situace v různých 

obměnách stále dokola, je klíčem k překonání počátečních obav z „podivné“ 

neklasické fyziky a rutinní zvládnutí přidruţených matematických výpočtů je 

nedílnou součástí přípravy na studium sloţitějších problémů.  

 Je jistě vhodné, aby si kaţdý zainteresovaný student krok za krokem sám 

vyřešil Schrödingerovu rovnici pro případ typických konečných i nekonečných 

potenciálových jam, potenciálového valu, harmonického oscilátoru atd. Na druhou 

stranu, student si rychle zapamatuje, jak vypadají vlastní funkce a vlastní čísla 

hamiltoniánu ve výše uvedených případech. V mnohých úlohách, které do sbírky 

vkládáme, se proto předpokládá, ţe student jiţ neřeší problém od samého začátku, 

ale vzpomene si na konkrétní tvar řešení. Pokud si ho nepamatuje, můţe samozřejmě 

začít řešit Schrödingerovu rovnici – nebo se podívat do nápovědy, kde jsou vlastní 

funkce a energie často uvedeny (pokud nejsou přímo předmětem otázky).  

 R. Feynman ve svých přednáškách vzpomíná na situaci na počátku 20. století: 

Když byla objevena kvantová mechanika, klasici říkali: „Podívejte se, vaše teorie 

nestojí za nic, protože neumíte dát odpověď na určité otázky jako například: Jaká je 

přesná poloha částice? Kterým otvorem prošla? atd.“ Heisenbergova odpověď 

zněla: „Nepotřebujeme odpovědi na tyto otázky, protože vy je nemůžete 

experimentálně ověřit.“ [9] Samotné pozorování nějakého jevu tento jev ovlivňuje     

a točíme se tak v bludném kruhu plném otazníků nad tím, jak blízko mají naměřené 

hodnoty blízko k pravdě a lze-li vůbec o nějaké objektivní pravdě (ve smyslu 

dokonale přesné číselné hodnoty) hovořit. Úlohy zabývající se neurčitostmi polohy, 

hybnosti a energie různých typů objektů jsou ve sbírce zařazeny právě proto, aby si 

řešitel uvědomil, nakolik nás tyto principiální limity vlastně omezují či neomezují.   

 Kromě stěţejního úkolu, kterým bylo vytvoření úloh do elektronické sbírky, 

jsme také zmapovali několik rozsáhlejších souborů apletů s kvantově mechanickou 

tematikou, které jsou volně dostupné na internetu a v posledních letech ve školách 
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hojně uţívané pro ilustraci některých jevů. Na vybrané z nich je pak odkazováno 

v některých úlohách sbírky a tento odkaz je obvykle doplněn přidruţenými úkoly      

a instrukcemi, jak je vhodné aplet pouţít.  

 Diplomová práce je rozdělena do dvou kapitol. V první je v několika 

podkapitolách popsán obsah sbírky, její struktura, technické řešení a původ úloh. 

V druhé jsou pak představeny vybrané soubory apletů souvisejících s kvantovou 

mechanikou, které mohou být dobrou učební pomůckou a slouţit nejen jako ilustrace 

k některým úlohám naší sbírky. V přílohách jsou nakonec přiloţeny všechny 

vytvořené úlohy ve formátu takovém, v jakém se nacházejí na internetu. 
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1. Úlohy z kvantové mechaniky 

1.1. Organizace v rámci sbírky 

 Elektronická sbírka úloh budovaná studenty a zaměstnanci Katedry didaktiky 

fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy obsahuje zatím pro 

veřejnost viditelné oddíly Mechanika, Elektřina a magnetismus a Termodynamika     

a molekulová fyzika. Ve fázi vývoje jsou oddíly Teoretická mechanika, Matematické 

doplňky, Fyzika mikrosvěta, Experimenty pro IFL, Matematická analýza, Kvantová 

mechanika a cizojazyčné verze některých z nich. Stěţejním úkolem této diplomové 

práce bylo právě vytvoření souboru úloh do sekce Kvantová mechanika. Po 

nashromáţdění většího počtu úloh se začalo rýsovat jejich rozdělení do několika 

kapitol. Následuje přehled vybudovaných sekcí a úloh v nich obsaţených. Číslo 

v závorce za názvem úlohy udává kódové číslo úlohy, pod kterým bude v celkové 

vnitřní databázi elektronické sbírky k nalezení i tehdy, kdyby se změnil její název 

nebo byla přesunuta do jiného oddílu. 

 

Úvod do kvantové mechaniky – zde se později objeví úlohy, které jsem 

v provizorním formátu vytvořila ve své bakalářské práci v souboru nazvaném tehdy 

Srovnání světa malých a velkých rozměrů a jimţ se nyní věnují jiní studenti KDF 

MFF UK. Kromě toho přibudou dvě nové úlohy 

 He-Ne laser (č. 696), 

 Elektronový mikroskop (č. 706), 

které jsou k této diplomové práci připojeny v Příloze 1. 

 

Relace neurčitosti – zde se nově objeví soubor pěti úloh vytvořených pro tuto 

diplomovou práci. Jde o úlohy 

 Mravenec v pohybu (č. 677), 

 Baseballový míček (č. 679), 
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 Letící elektron (č. 678), 

 Korálek vs. elektron (č. 680), 

 Částice  jako vlna (č. 686), 

které jsou k této diplomové práci připojeny v Příloze 2. 

 

Nekonečně hluboká potenciálová jáma – zde se nově objeví soubor třinácti úloh 

vytvořených pro tuto diplomovou práci. Jde o úlohy 

 Symetrická nekonečná pravoúhlá jáma (č. 720), 

 Hladiny energie v nekonečné jámě (č. 617), 

 Částice v jámě 1 (č. 683), 

 Částice v jámě 2 (č. 687), 

 Kvark v krabici (č. 684), 

 Elektron v krystalu soli (č. 685), 

 Barvivo (č. 688), 

 Superpozice dvou vlastních stavů (č. 672), 

 Superpozice tří vlastních stavů (č. 673), 

 Nestacionární stav 1 (č. 682), 

 Nestacionární stav 2 (č. 700), 

 Stupňovitá pravoúhlá jáma (č. 705), 

 Jáma ve dvou rozměrech (č. 701), 

které jsou k této diplomové práci připojeny v Příloze 3. 

 

Potenciálová jáma konečné hloubky – zde se nově objeví soubor dvou úloh 

vytvořených pro tuto diplomovou práci. Jde o úlohy 

 Diskrétní spektrum (č. 709), 

 Kreslení vlnové funkce (č. 698), 

které jsou k této diplomové práci připojeny v Příloze 4. 

 

Lineární harmonický oscilátor – zde se nově objeví soubor čtyř úloh vytvořených 

pro tuto diplomovou práci. Jde o úlohy 

 Částice v „zakázaném“ území (č. 611), 

 Makroskopický oscilátor (č. 621), 

 Kmitající atom dusíku (č. 695), 
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 Vibrace molekuly HCl (č. 620), 

které jsou k této diplomové práci připojeny v Příloze 5. 

 

Atom vodíku – zde se nově objeví soubor pěti úloh vytvořených pro tuto 

diplomovou práci. Jde o úlohy 

 Střední a nejpravděpodobnější vzdálenost elektronu (č. 610), 

 Elektron vně koule (č. 619), 

 Elektron mezi kulovými plochami (č. 618), 

 První excitovaný stav (č. 670), 

 Tepelná ionizace vodíku (č. 697), 

které jsou k této diplomové práci připojeny v Příloze 6. 

 

Další problémy – zde se nově objeví soubor osmi úloh vytvořených pro tuto 

diplomovou práci. Jde o úlohy 

 Potenciálová bariéra (č. 609),  

 Potenciálová jáma typu delta funkce (č. 711), 

 Síla na stěnu pravoúhlé jámy (č. 713), 

 Tlak na stěnu sférické jámy (č. 712), 

 Vlnové klubko (č. 671), 

 Souřadnicová vs. impulsová reprezentace (č. 681), 

 Vlastní stavy částice na kruţnici (č. 615), 

 Moment hybnosti částice na kruţnici (č. 616), 

které jsou k této diplomové práci připojeny v Příloze 7. 

 

 Všechny vytvořené úlohy jsou k této diplomové práci přiloţeny ve formě 

příloh. Jsou vytištěny z internetu, z webu http://www.fyzikalniulohy.cz, coţ je jediné 

místo, kde se v rozumném formátu nacházejí. (Směs HTML a LaTeX kódu by 

v tištěné podobě mnoho neukázala.) Z pochopitelných technických důvodů proto tyto 

stránky nejsou číslovány. (Ani variabilnější internetové prohlíţeče, které umoţňují 

detailnější nastavení parametrů tisku, nedovolují nastavit číslování stránek od 

libovolné poţadované hodnoty dále.) Další odchylka vůči standardním nárokům na 

úpravu diplomové práce je pak způsobená absencí číslování obrázků a grafů v těchto 

přílohách. Číslování by bylo nelogické. Úlohy (a tedy ani obrázky) nejsou ve sbírce 



 7 

napevno umístěné jako v knize. Uţivatel nevidí úlohy pod čísly, ale pod slovními 

názvy a pořadí úloh v jednotlivých kapitolkách se navíc můţe měnit s tím, jak budou 

přibývat úlohy další.   

 

 

1.2. Organizace v rámci jednotlivých úloh 

 Kaţdá úloha ve sbírce obsahuje kromě zadání také několik dalších sekcí. Při 

vytváření úlohy má autor moţnost kategorizovat danou sekci jako nápovědu, řešení 

nápovědy, rozbor, řešení, komentář, odkaz nebo odpověď. Navíc je moţno vybrat si 

mezi typem normální a skrytá sekce. V úlohách, kterými do sbírky přispívá tato 

diplomová práce, se nejčastěji vyskytují části nápověda, řešení nápovědy, řešení, 

odpověď a případně doplňující komentář nebo odkaz na tematicky příbuznou 

webovou stránku, zajímavý aplet či jinou úlohu sbírky, zabývající se podobnou 

problematikou.  

 Nápovědy se obvykle snaţí pokládat návodné otázky, jejichţ zodpovězení 

posune řešitele blíţe ke správnému postupu, správné odpovědi. Tyto odpovědi jsou 

součásti úlohy jakoţto skrytá sekce řešení nápovědy. Tu je moţno kliknutím otevřít 

aţ tehdy, kdyţ se řešitel rozhodne nápovědu vůbec pouţít. V některých případech uţ 

ale nápověda rovnou obsahuje konstatování některých faktů nebo připomenutí 

potřebné teorie a uţitečných „fíglů“. Obsahuje-li úloha nápověd několik, jsou 

obvykle pojmenovány Nápověda 1, Nápověda 2 atd. Někdy úloha obsahuje několik 

podotázek a nápovědy směřují k těmto jednotlivým částem. V takovém případě se 

můţeme setkat se značením Nápověda k 1, Nápověda ke 2, … nebo Nápověda k a), 

Nápověda k b), … Posledním zvláštním případem jsou nápovědy ke konkrétním 

výpočtům, např. Nápověda – jak integrovat, kterou řešitel pouţije tehdy, kdyţ daný 

výpočet sám provést nedokáţe nebo naopak ví, ţe v případě nutnosti by dokázal 

k výsledku dojít sám, ale nechce se v danou chvíli zdlouhavým výpočtem zdrţovat. 

 Sekce Řešení většinou obsahuje podrobný obecný i numerický výpočet. 

Někdy je jeho součástí kopie sdělení předcházející nápovědy, protoţe uvědomění si 

daných skutečností je pro řešení úlohy klíčové a je třeba, aby si je ve vzorovém 

řešení přečetl i ten, kdo nápovědu přeskočil. Obsahuje-li úloha několik podotázek, je 

moţné setkat se s označením Řešení 1, Řešení 2, … nebo Řešení a), Řešení b), …   
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 Odpověď je v jisté formě většinou jiţ součástí sekce Řešení. Pro větší 

přehlednost jsme se ale snaţili tam, kde lze pěkně celou větou stručně odpovědět na 

otázky se zadání, vloţit na závěr samostatnou sekci Odpověď, resp. Odpovědi, která 

bude uţitečná zejména řešiteli, který si s úlohou sám hravě poradí a chce si jen 

zkontrolovat konečný výsledek či závěrečné konstatování.  

 V případě sbírky určené pro kniţní publikaci by byla samozřejmostí jednotná 

sazba všech znaků. Pozadí elektronické sbírky, které vytvořila autorka původní 

myšlenky a hlavní správce sbírky RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D., je psáno 

v jazycích PHP a HTML. Do této kostry má moţnost kaţdá autorizovaná osoba 

přispívat svými úlohami, které jsou primárně psány v HTML. Jak ale vyřešit problém 

sloţitějších vzorců, které v HTML buď vůbec není moţné vytvořit, nebo by vypadaly 

velmi hybridně a nepřehledně, nehledě na jisté poţadavky kladené na zápis zlomků, 

exponentů a podobně? Tyto komplikace si vynutily lokální pouţití LaTeXového 

kódu. Vzorce psané v LaTeXu pak jistý skript převádí do formátu obrázku, proto 

jsou na výstupní stránce zobrazeny nepatrně rozmazaně nebo alespoň ne tak pěkně 

ostře, jako tomu je v klasickém převodu LaTeXového textu do formátu PS nebo 

PDF. V rámci jedné úlohy a někdy i v rámci jedné její sekce je tak moţno vidět 

střídání různých fontů, čemuţ však z technických důvodů nebylo moţno se vyhnout.  

 

 

1.3. Původ úloh 

 Vymýšlet úlohy z kvantové mechaniky je jistě mnohem sloţitější, neţ 

vymýšlet úlohy z klasické mechaniky nebo elektřiny a magnetismu, neboť se jedná  

o problémy, týkající se objektů lidskému oku neviditelných, a proto hůře 

představitelných. Při vytváření úloh jsem inspiraci čerpala z několika typů zdrojů.

 Prvním byly učebnice kvantové mechaniky a kniţní sbírky úloh, nacházející 

se v knihovnách Univerzity Karlovy v Praze. Kromě několika českých a slovenských 

zdrojů šlo převáţně o knihy vydané ve Spojených státech amerických, včetně 

anglických překladů ruských, čínských a německých originálů.  

 Dalším uţitečným zdrojem jsou online studijní materiály kurzů fyziky na 

univerzitách po celém světě. Neméně uţitečným fenoménem dnešního internetem 

propojeného světa jsou fóra, na nichţ uţivatelé volně diskutují, přednášejí své dotazy 

a upozorňují na zajímavé problémy, zatímco ostatní na ně mohou reagovat. Za 
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všechny uveďme Physics Forums na adrese http://www.physicsforums.com/. 

V neposlední řadě jsou na internetu zdarma dostupné některé vědecké časopisy 

v elektronické podobě a stejně tak sbírky vědeckých článků pokrývající široké 

spektrum témat. Jako příklad takového zdroje jmenujme Physics Archives dostupné 

na adrese http://www.physicsarchives.com/.  

 V přehledu pouţitých zdrojů na konci této diplomové práce jsou uvedeny 

všechny knihy i elektronické materiály, které se staly inspirací pro některou               

z vytvořených úloh. V administrátorském rozhraní elektronické sbírky je v záhlaví 

kaţdé úlohy takový zdroj uveden ve stejném formátu, se všemi náleţitostmi včetně 

čísla stránky, na které se nachází úloha podobná či úloha, která nás inspirovala 

k formulaci té naší. Rovněţ jsou v závěrečném přehledu zdrojů uvedeny internetové 

stránky, články či aplety, na které v některých úlohách odkazujeme, ať uţ pro 

doplnění teoretického pozadí úlohy, kvůli netriviálnímu numerickému výpočtu nebo 

pro vizualizaci daného problému. 
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2. Výběr zajímavých apletů a webových stránek 

2.1. Quantum Physics Online  

 Projekt Quantum Physics Online vytvořili studenti francouzské École 

Polytechnique, Paris Institute of Technology. Na webu http://www.quantum-physics. 

polytechnique.fr/ je moţno vybrat si mezi anglickou a francouzskou verzí. Náš popis 

bude vycházet z anglické verze (která se však od té francouzské svým fyzikálním 

obsahem nikterak neliší). Aplety jsou rozděleny do šesti hlavních témat, z nichţ 

kaţdé pokrývá několik konkrétních situací. 

1. Wave mechanics (vlnová mechanika) 

1.1 Wave/particle duality in quantum mechanics (vlnově částicová dualita 

v kvantové mechanice) 

 Animace simuluje Youngův pokus, v němţ máme moţnost nastavit 

počet zobrazených maxim od 1 do 10 a počet částic vyslaných za 1 s na 

hodnoty 10, 30, 100, 300 a 1000. Experiment probíhá v této animaci 

dostatečně pomalu na to, abychom mohli pozorovat postupné utváření 

interferenčního obrazce.  

1.2 Exponential decay (exponenciální rozpad) 

 Animace zobrazuje postupný rozpad jader v radioaktivním materiálu. 

Nastavitelný je počet sledovaných jader (po skocích 1 aţ 10000), přičemţ na 

začátku jsou všechna zelená a postupně se pro vizuální rozlišení přeměněná 

jádra obarvují červeně. Nastavitelný je také poločas přeměny (1 s, 3 s, 10 s či 

30 s). V doprovodném sloupcovém diagramu můţeme sledovat exponenciální 

pokles počtu nepřeměněných jader. Tento aplet je velmi uţitečný pro 

pochopení pojmu poločas přeměny. Velmi názorné je takové nastavení 

parametrů, při němţ můţeme počet přeměn v daném časovém intervalu 

zaznamenat okem.   
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1.3 Propagation of a free wavepacket (rozplývání vlnového balíku) 

 Animace simuluje časový vývoj a pohyb vlnového balíku. Měnit je 

moţno zobrazení reálné části vlnové funkce   a kvadrátu její absolutní 

hodnoty     . Pro      navíc můţeme volit počáteční pološířku. Zobrazením 

vlnového balíku minimalizujeme neurčitost jeho polohy. Z Heisenbergovy 

relace neurčitosti vyplývá v takovém případě velký rozptyl hybnosti. Odlišná 

rychlost různých částí vlnového balíku má pak za důsledek jeho „rozplývání“. 

Autor zde ovšem trefně poukazuje na skutečnost, ţe vizuální pojetí nám 

předkládá pouze matematický objekt – vlnovou funkci, resp. rozloţení 

hustoty pravděpodobnosti. Nejde o nic fyzicky hmatatelného, co by se dalo 

srovnat například s pohybem vln na vodě. 

1.4 Propagation of a non-minimal wavepacket (rozplývání neminimálního 

vlnového balíku) 

 Animace simuluje časový vývoj a pohyb vlnového balíku, který má na 

počátku šířku větší neţ nejmenší moţnou a při pohybu doprava má jeho levá 

část větší hybnost (rychlost) neţ jeho pravá část. Balík se proto nejprve smrští 

a aţ poté se rozplývá jako v předchozím případě. Opět je moţno měnit 

zobrazení reálné části vlnové funkce   a kvadrátu její absolutní hodnoty      

a pro      navíc počáteční pološířku. 

1.5 Steps and barriers (schody a bariéry) 

 Animace simuluje chování vlnového balíku při styku s potenciálovým 

schodem výšky 150 meV/175 meV/200 meV/225 meV či bariérou vysokou 

225 meV a širokou 5 nm/10 nm. Dle autorského komentáře odpovídá situace 

elektronu s počáteční kinetickou energií 200 meV, který se pohybuje 

v polovodiči GaAs. Krásně je vidět, jaká část hustoty pravděpodobnosti se 

odráţí a jaká překáţkou prochází. 

1.6 Scanning tunneling microscope (skenovací tunelový mikroskop) 

 Aplet velmi názorně, ač trochu zjednodušeně, představuje princip 

fungování skenovacího tunelového mikroskopu. 
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2. Quantization in one dimension (kvantování v jednom rozměru) 

2.1 Eigenstates in a constant potential (vlastní stavy v konstantním potenciálu) 

 Tento aplet ukazuje de Broglieovu vlnu odpovídající pokusné částici. 

Uţivatel má moţnost přetaţením myši nastavit její kinetickou energii různě 

velikou vzhledem k předdefinovanému konstantnímu potenciálu. 

2.2 Eigenstates in a step potential (vlastní stavy v poli schodovitého potenciálu) 

 Stejně jako předchozí, i tento aplet ukazuje reálnou část vlnové 

funkce, která se mění v závislosti na (kinetické) energii pokusné částice. 

Uţivatel má moţnost přetaţením myši tuto energii regulovat od hodnot 

niţších, neţ je  potenciál na „niţší straně“ schodu, aţ po hodnoty vyšší, neţ je 

potenciál „vyšší strany“ schodu. Autor směřuje pozornost uţivatele k tomu, 

aby si všímal spojitosti vlnové funkce (a její první derivace) na hraně schodu, 

a to nezávisle na energii částice.  

 Matoucí je dle mého názoru průběh funkce vykreslené pro hodnoty 

energie niţší, neţ je potenciální energie na „niţší straně“ schodu. Není 

moţné, aby se částice vyskytovala kdekoli na přímce, je-li její energie menší 

neţ potenciální energie v kaţdém bodě této přímky. Malý exponenciální růst 

na pravé straně zobrazené části osy   je pravděpodobně způsoben reálnou 

„konečností“ pozorované oblasti.  

2.3 Eigenstates in a potential well (vlastní stavy v potenciálové jámě) 

 Aplet má ilustrovat průběh reálné části vlnové funkce 

v jednorozměrné potenciálové jámě konečné hloubky a v jejím okolí. Energii 

částice je opět moţné regulovat od hodnot niţších, neţ je potenciální energie 

„dna“ jámy, aţ po hodnoty vyšší, neţ je potenciální energie v okolí jámy. 

 Domnívám se, ţe tento aplet je naprogramován špatně. Ţlutě 

provedená reálná část vlnové funkce ubíhá v pravé části do plus nebo mínus 

nekonečna, coţ by v důsledku znamenalo nekonečnou pravděpodobnost 

výskytu částice v jisté oblasti. V dolní části je navíc uveden chybný popis. 

2.4 Energy levels in a potential well (hladiny energie v potenciálové jámě) 

 Tento aplet, ač velmi jednoduchý, je velmi povedený a uţitečný. 

Uţivatel má moţnost regulovat šířku a hloubku jednorozměrné potenciálové 

jámy a při tom pozorovat, jak se mění počet diskrétních energetických hladin 

a jejich rozestupy. 
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2.5 Double well (dvojitá potenciálová jáma) 

 V tomto apletu máme moţnost měnit parametry dvou sousedních 

potenciálových jam, jakoţto i šířku a hloubku bariéry, která je odděluje. Ta se 

můţe stát také třetí prostřední jámou. Při tom sledujeme, jak se mění počet     

a rozloţení diskrétních energetických hladin. 

2.6 Energy levels and eigenfunctions in a one-dimensional potential (hladiny 

energie a vlastní funkce při různém rozloţení potenciálu v jednom rozměru) 

 Tento aplet v sobě shrnuje aplety 2.1 aţ 2.5, přičemţ je moţno 

přepínat mezi typickými rozloţeními potenciálu a dále mezi zobrazením 

energetických hladin, vlastních funkcí a celkovou vlnovou funkcí, která 

odpovídá nastavené (regulovatelné) energii částice. Není-li v případě dvojité 

jámy zaškrtnuto políčko „symmetric“, můţeme navíc nezávisle měnit šířku   

a hloubku obou jam a dokonce je změnit v potenciálový val. Opět je zajímavé 

sledovat, jak se rozměry jam promítají do rozloţení energetických hladin. 

 Stejně jako u apletu 2.3 se domnívám, ţe i zde je ţlutá křivka, která 

vzniká superpozicí vlastních (šedých) stavů, naprogramována chybně, neboť 

ubíhá do nekonečna, coţ odporuje základním poţadavkům kladeným na 

vlastnosti vlnové funkce a s ní spojených veličin.  

2.7 Superposition of Hermite functions (superpozice Hermitových polynomů) 

 V tomto apletu má uţivatel moţnost vytvořit libovolnou celočíselnou 

lineární kombinaci prvních 1 aţ 10 aţ 50/100/200 Hermitových polynomů     

a sledovat (ne)symetrii výsledné funkce.  

2.8 Decomposition on the Hermite basis (rozklad do báze Hermitových polynomů) 

 V tomto apletu je moţné nechat si vzorově rozloţit křivku ve tvaru 

obdélníkového zubu/trojúhelníkovitého zubu/gaussiánu do báze prvních 1 aţ 

10 aţ 50/100/200 Hermitových polynomů a následně měnit koeficienty 

navrţené lineární kombinace a sledovat, jak moc se výsledná funkce liší od 

výchozí křivky. 

2.9 Decomposition of an eigenbasis (rozklad báze vlastních funkcí) 

 Tento aplet ukazuje, jak se mění báze vlastních funkcí hamiltoniánu 

v konečně hluboké potenciálové jámě nepravoúhlého tvaru v závislosti na její 

hloubce, kterou můţe uţivatel měnit.  
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3. Quantum superposition in one dimension (superpozice kvantových stavů 

v jednom rozměru) 

3.1 A stationary state (stacionární stav) 

 Tento aplet se skládá ze čtyř menších. První ukazuje komplexní            

a reálnou část vlnové funkce, popisující základní stav částice v nekonečně 

hluboké potenciálové jámě včetně časové závislosti přes       
    

  
 , jako 

dvě rotující sinusoidy, druhý je ukazuje jako dva sloupečky s „přelévající se“ 

výškou, třetí jako dvousloţkový vektor rotující po jednotkové kruţnici           

a konečně čtvrtý ukazuje kvadrát absolutní hodnoty vlnové funkce, která se 

v tomto případě s časem nemění.  

3.2 Another stationary state (jiný stacionární stav) 

 Tento aplet se stejně jako předchozí skládá ze čtyř menších, které 

ukazují opět to samé, tentokrát ovšem pro stav s kvantovým číslem    . Je 

vidět, ţe pro čtyřnásobnou energii (      ) způsobuje faktor       
    

  
  

rychlejší otáčení sinusoidy a jednotkového vektoru neţ v předchozím případě 

pro    . Kvadrát absolutní hodnoty vlnové funkce se ani v tomto případě 

s časem nemění. 

3.3 Superposition of two stationary states (superpozice dvou stacionárních stavů) 

 Tento aplet popisuje superpozici dvou nejniţších stacionárních stavů 

v nekonečně hluboké pravoúhlé potenciálové jámě; je tedy jistým spojením 

apletů 3.1 a 3.2. Tentokrát uţ nejde o stacionární stav a můţeme vidět, jak se 

rozloţení hustoty pravděpodobnosti výskytu částice periodicky mění. 

3.4 Superposition of two stationary states – Another view (superpozice dvou 

stacionárních stavů z jiného pohledu) 

 Stejně jako předchozí, i tento aplet souvisí se superpozicí dvou 

nejniţších stacionárních stavů v nekonečně hluboké pravoúhlé potenciálové 

jámě. V tomto můţeme měnit střední hodnotu energie částice libovolně od    

aţ po    a sledovat, jak se mění rychlost změny rozloţení hustoty 

pravděpodobnosti výskytu částice (a jak se stane neměnným pro přesné 

hodnoty       , resp.       ).  

3.5 NH3 oscillations (oscilace molekuly amoniaku) 

 Aplet trojím způsobem vizualizuje periodickou proměnu molekuly 

amoniaku ve stavu, který je lineární kombinací prvních dvou vlastních stavů.  
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3.6 Harmonic oscillator (harmonický oscilátor) 

 V tomto apletu můţeme nastavovat energii částice, která se chová 

jako lineární harmonický oscilátor. Na výstupu vidíme, jaké lineární 

kombinaci kterých stacionárních stavů smíšený stav s takovou energií 

odpovídá, a zároveň můţeme sledovat, jak se mění průběh rozloţení hustoty 

pravděpodobnosti výskytu částice (vţdy periodicky, avšak jinak rychle). 

4. Quantum superposition in two dimensions (superpozice kvantových stavů ve 

dvou rozměrech) 

Následující aplety nebudeme samostatně charakterizovat. Názvy jsou 

výmluvné a ve všech případech se jedná o barevné zobrazení rozloţení hustoty 

pravděpodobnosti výskytu částice ve dvourozměrné oblasti pro různé stacionární 

stavy odpovídající danému hamiltoniánu/průběhu potenciálu. 

4.1 Two-dimensional quantum box (dvourozměrná potenciálová jáma) 

4.2 Two-dimensional harmonic oscillator (dvourozměrný harmonický oscilátor) 

4.3 Gaussian wavepacket in a 2D harmonic oscillator (gaussovský vlnový balík 

jako dvourozměrný harmonický oscilátor) 

4.4 Linear superposition in a 2D box (lineární kombinace stacionárních stavů ve 

dvourozměrné potenciálové jámě) 

4.5 Wavepacket in a box (vlnový balík v potenciálové jámě) 

5. Quantization in three dimensions (kvantování ve třech rozměrech) 

5.1 Spherical harmonics (sférické harmonické funkce) 

 V kvantové mechanice jsou sférické harmonické funkce vhodné pro 

řešení Schrödingerovy rovnice pro atom vodíku. V knihách i na internetu si 

můţeme prohlédnout přehledové tabulky sférických harmonických funkcí pro 

různé hodnoty orbitálního kvantového čísla   (to můţe nabývat hodnot od   

do    , kde   je hlavní kvantové číslo související s energií částice). Tyto 

funkce jsou ale matematicky velmi sloţité a těţko představitelné. Tento aplet 

se snaţí pomocí barev ukázat, jak asi vypadají tyto funkce v jednotlivých 

bodech na sféře. 

5.2 Carbon 60 (molekula buckminsterfullerenu C60) 

 Molekula buckminsterfullerenu C60 má (podobně jako fotbalový míč) 

tvar jednoho z archimédovských těles – komolého dvacetistěnu. Je tvořen      

z 12 pravidelných pětiúhelníků a 20 pravidelných šestiúhelníků. (Můţeme 
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zkontrolovat, ţe počet vrcholů vychází opravdu                 .) 

Vzhledem k vysoké symetrii útvaru se také pravděpodobnost výskytu 

valenčních elektronů v této molekule chová symetricky (a samozřejmě 

v závislosti na tvaru orbitalu, tj. hodnotě kvantového čísla  ). V tomto apletu 

můţeme energii (tj. v ní skryté hlavní kvantové číslo  ) měnit a sledovat, jak 

se mění barevně znázorněné elektronové stavy molekuly. 

6. Spin ½ (částice se spinem ½)  

6.1 How to represent a spin ½ (jak reprezentovat spin ½) 

 Tento aplet spíše neţ k představě o spinu slouţí k pochopení 

sférických souřadnic. Uţivatel mění hodnoty úhlů   a   a pozoruje při tom 

natočení jednotkového vektoru v prostoru.  

6.2 Larmor precesion (Larmorova precese) 

 Tento aplet zobrazuje rovnoměrný pohyb po kruţnici, který vlivem 

Lorentzovy síly vykonává volná elektricky nabitá částice v homogenním 

magnetickém poli.  

6.3 Magnetic resonance (magnetická rezonance) 

 Při sloţení rotujícího magnetického pole s vnějším magnetickým 

polem na něj kolmým dochází k periodické změně prostorové orientace 

magnetického momentu částice, která je pod vlivem obou těchto polí. Ve 

speciálním případě dochází k extrémní změně orientace spinu – postupnému 

„překlápění nahoru a dolů“. V tomto apletu můţe uţivatel měnit různé 

parametry obou magnetických polí a sledovat jejich vliv na vývoj 

magnetického momentu pokusné částice. 

6.4 Spin echo (spinové echo) 

 V češtině o této problematice píše například doc. RNDr. Roman 

Kubínek, CSc. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 

[18]. Jde o jev vyuţívaný v lékařské diagnostice a tento aplet má slouţit jako 

základní ilustrace k pochopení jeho fyzikální postaty. 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1stice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetick%C3%A9_pole
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2.2. HyperPhysics – Quantum Physics 
 

 Projekt HyperPhysics, jehoţ autorem je profesor Carl Rod Nave z Georgia 

State University, zcela výjimečným způsobem pokrývá kromě kvantové fyziky také 

oblasti mechanika, elektřina a magnetismus, světlo a lidský zrak, zvuk a lidský sluch, 

teorie relativity, astrofyzika, jaderná fyzika, fyzika kondenzovaného stavu, termika   

a termodynamika. Za tento počin obdrţel autor v roce 2005 cenu MERLOT
1
 Classic 

Award, jíţ vybrané americké vzdělávací instituce kaţdoročně odměňují zásadní 

přínos skrze tvorbu multimediálních didaktických materiálů pro výuku přírodních         

i humanitních věd. Na internetové adrese http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/ 

hbasees/quacon.html#quacon je moţno vidět přehled konkrétních témat z oblasti 

kvantové fyziky, kterým se autor podrobně věnoval. Jde o 

 Failures of Classical Physics (selhání klasické fyziky), 

 Planck Hypothesis (Planckova hypotéza), 

 Wave-Particle Duality (vlnově částicová dualita), 

 Uncertainty Principle (princip neurčitosti), 

 Quantum Statistics (kvantová statistika), 

 Photoelectric Effect (fotoelektrický jev), 

 Compton Scattering (Comptonův rozptyl), 

 Blackbody Radiation (vyzářování černého tělesa), 

 Radiation Curves (křivky vyzařování), 

 Wien Displacement Law (Wienův posunovací zákon), 

 3K Background Radiation (reliktní záření), 

 Bohr Theory (Bohrova teorie), 

 Quantum Numbers (kvantová čísla), 

 Hydrogen Energies (energie vodíku), 

 Hydrogen Spectrum (spektrum vodíku), 

 Atomic Properties (vlastnosti atomu), 

 Atomic Structure (struktura atomu), 

 Molecular Structure (struktura molekuly), 

 Periodic Table (periodická tabulka prvků), 

                                                 
1
 Multimedia Education Resource for Learning and Online Teaching 
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 Wavefunction (vlnová funkce), 

 Schrödinger Equation (Schrödingerova rovnice), 

 Particles (částice), 

 Forces (síly), 

 Applications (aplikace). 

 V menu po pravé straně je dále odkaz na Index („klikací“ rejstřík pojmů)        

a stejně koncipované multimediální projekty zabývající se chemií, geofyzikou           

a biologií. Tematická provázanost nahrává tomu, aby je učitelé ve škole vyuţili pro 

zdůraznění mezipředmětových vazeb. Nechybí ani odkazy na vybraná videa, 

konkrétní aplikace v praxi, uţitečné fyzikální tabulky a sbírku vzorově řešených 

typických problémů z mechaniky, elektřiny a magnetismu. Při bliţším zkoumání 

celého projektu uţivatel nabývá dojmu, ţe autor zvládl takřka nemoţné. Všude nás 

provází přehledná navigace, jednotlivé části jsou bohatě provázány odkazy, jasné 

ilustrativní obrázky jsou doprovázeny jak obecnými teoretickými výpočty, tak 

přeprogramovaným numerickým řešením, přičemţ vstupní hodnoty je moţno volit 

v poměrně širokém rozsahu.  

 V části Schrödinger Equation (Schrödingerova rovnice) jsou nejprve pečlivě 

vysvětleny pojmy vlnová funkce, hustota pravděpodobnosti výskytu částice, střední 

hodnota veličiny a podobné frekventované výrazy. Následuje představení výchozích 

principů a postulátů kvantové mechaniky, časové a nečasové Schrödingerovy rovnice 

a diskuse o významu vlastních funkcí a vlastních čísel hamiltoniánu. Nakonec 

nechybí detailní řešení jednorozměrné nečasové Schrödingerovy rovnice pro částici  

v potenciálové jámě konečné i nekonečné hloubky, v poli s potenciálovou bariérou, 

pro volnou částici a pro lineární harmonický oscilátor. Ve třech rozměrech je pak 

řešen atom vodíku. 

 Pro kvantový harmonický oscilátor, který je představen mimo jiné jako model 

pro vibrace dvouatomové molekuly, si uţivatel můţe krok za krokem projít postup 

hledání vlastních funkcí hamiltoniánu a s nimi spojených energií, to vše v jisté 

paralele s klasickým problémem, jak to vyţaduje princip korespondence. K dispozici 

je i matematická vsuvka o Hermitových polynomech. Nechybí rovněţ argumentace 

ohledně minimální energie oscilátoru vyplývající z relací neurčitosti. Ač se tento 

poznatek můţe zdát nevýznamný, výrazně se odráţí ve vlastnostech krystalických 
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pevných látek a plynů při teplotách blíţících se absolutní nule (a teoreticky i při 

teplotě    ). 

 Předprogramované numerické výpočty jsou uţitečné zvláště v těch případech, 

kdy dojdeme k transcendentním rovnicím, které neumíme řešit z hlavy, prostým 

výpočtem na papír, ani s pouţitím běţné kalkulačky. Odkaz na odpovídající stránku 

jsme proto několikrát vyuţili v příkladech budované sbírky úloh, neboť tak řešiteli 

umoţníme získat přímé číselné výsledky, aniţ by musel mít přístup ke speciálním 

výpočetním matematickým programům. 

 

    

2.3. Falstad’s Math and Physics Applets 

 Druhým dílem, které neuniklo pozornosti vzdělávacího portálu MERLOT
2
, je 

rozsáhlý soubor fyzikálních apletů od známého amerického programátora Paula 

Falstada. Uţivatelům je dostupný na webu http://www.falstad.com/mathphysics.html 

nebo také na jeho profesním profilu na http://www.softpedia.com/developer/Paul-

Falstad-56598.html. Co se fyziky týče, v současné době jsou zde k dispozici aplety 

ilustrující vybranou problematiku kmitání a vlnění, akustiky, zpracování signálu, 

magnetismu, elektrostatiky, elektrodynamiky a samozřejmě kvantové mechaniky, 

přičemţ autor průběţně přidává další. V sekci o kvantové mechanice se aktuálně 

nachází dvanáct apletů.  

 Hydrogen Atom (atom vodíku), 

 Molecular Orbitals (molekulové orbitaly), 

 1-D Quantum Mechanics (kvantové jevy v jednom rozměru), 

 1-D Quantum Crystal (kvantový krystal v jednom rozměru), 

 2-D Quantum Crystal (kvantový krystal ve dvou rozměrech), 

 1-D Quantum Transitions (kvantové přechody v jednom rozměru), 

 Atomic Dipole Transitions (přechody v el. dipólu – atomu vodíku), 

 2-D Rectangular Square Well (obdélníková potenciálová jáma), 

 2-D Circular Square Well (kruhová potenciálová jáma), 

 2-D Quantum Harmonic Oscillator (dvourozměrný harmonický oscilátor), 

 Quantum Rigid Rotator (kvantový tuhý rotátor), 

 3-D Quantum Harmonic Oscillator (trojrozměrný harmonický oscilátor). 

                                                 
2
 Multimedia Education Resource for Learning and Online Teaching 
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http://www.softpedia.com/developer/Paul-Falstad-56598.html
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 Všechny disponují tolika nastavitelnými parametry, ţe je nebudeme rozebírat             

u kaţdého zvlášť. Uţivatel má zpravidla moţnost měnit rychlost simulace, rozlišení    

a barevnost obrázku, měřítko, úhel natočení sledovaného objektu v prostoru, 

v poměrně širokém rozsahu nastavovat dovolené kombinace kvantových čísel, 

rozměry oblastí, velikosti energie, potenciálu a působících sil, frekvenci kmitů, 

amplitudy měnících se veličin atd. 

 Tento soubor apletů moţná nepatří k nejrozsáhlejším na internetu, rozhodně 

však patří k nejpropracovanějším. Je na něm znát, jak dalece schopnějším (v tomto 

názorně vzdělávacím slova smyslu) fyzika dělá, kdyţ je rovněţ vynikajícím 

programátorem. Mnoho univerzitních i jiných webů s fyzikální tématikou také na 

aplety pana Falstada odkazuje. Vše je navíc moţné stáhnout si v komprimovaném 

formátu ZIP a podle všeho je autor přístupný tomu, aby byly jeho aplety překládány 

do cizích jazyků a slouţily tak studentům, učitelům i ostatním zvídavým lidem po 

celém světě. 

 

 

2.4. Molecular Workbench – Physics  

 Na adrese http://mw.concord.org/modeler/showcase/physics.html se nachází 

vizuálně i obsahově velmi propracovaná sbírka simulací nejrůznějších kvantových 

jevů, která byla vytvořena pod copyrightem společnosti The Concord Consortium     

s vyuţitím vlastního specializovaného softwaru Molecular Workbench. The Concord 

Consortium
3
 je americká nezisková organizace zaměřená na výzkum a vývoj 

interaktivních vzdělávacích materiálů, které naplno vyuţívají moţnosti současných 

informačních technologií. V oddíle zaměřeném na kvantovou fyziku se nachází 

následujících šestnáct apletů. Některé z nich popisují problematiku natolik sloţitou, 

ţe její podrobné vysvětlení a pochopení sahá vysoko nad rámec této diplomové 

práce. 

1. Scan tunneling microscopy (skenovací tunelová mikroskopie) 

V tomto prvním případě jde vlastně o celou sérii apletů doprovázených 

výkladem, kontrolními otázkami a jednoduchými interaktivními úkoly. Na str. 1 

je skenovací tunelový mikroskop (dále STM) představen jako mocný nástroj při 

zkoumání světa v měřítku atomů. Na str. 2 je popsán princip tunelování a jeho 

                                                 
3
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uţití v činnosti STM. V doprovodném apletu má uţivatel moţnost prozkoušet 

závislost velikosti tunelovacího proudu na vzdálenosti sondy a analyzovaného 

povrchu. Na str. 3 je dále popsána strategie, kterou mikroskop pouţívá při 

zkoumání neznámého vzorku. Na str. 4 jsou popsány dva moţné pracovní módy: 

jeden udrţující konstantní vzdálenost sondy od povrchu vzorku a druhý udrţující 

konstantní tunelovací proud. Opět nechybí aplety, na nichţ je moţno si ověřit 

pochopení obou pracovních reţimů STM a porovnat, pro jaké povrchy je který 

z nich vhodnější. Na str. 5 je představena další úţasná aplikovaná funkce STM – 

tvorba umělých nanostruktur „atom po atomu“. V doprovodném apletu si uţivatel 

můţe na malém vzorku vyzkoušet, jak taková manipulace s jednotlivými atomy 

funguje. Na poslední stránce je pak soubor kontrolních otázek zaloţených na 

poznatcích získaných v tomto oddíle.  

2. Quantum corral and quantum mirage (kvantová hradba a kvantový přízrak) 

V roce 2000 se fyzikům výzkumné sekce společnosti IBM podařilo 

pozorovat a popsat jev nazvaný později příznačně kvantový přízrak. Vědci 

nejprve pomocí STM vysázeli na rovný měděný povrch dvanáct atomů kobaltu 

do tvaru elipsy s velkou poloosou délky 10 nm a malou poloosou délky 5 nm. 

[17] Velikost a tvar eliptické hradby určuje energii a rozloţení pravděpodobnosti 

výskytu elektronů vázaných na vnitřní ploše. Vědci si zvolili takový stav, při 

němţ se v obou ohniscích elipsy koncentruje velká hustota pravděpodobnosti. 

Kdyţ pak do jednoho ohniska vloţili magnetický atom kobaltu, elektrony v jeho 

okolí se ocitly v určitých kvantových stavech. Co však bylo překvapivé – 

v druhém ohnisku jako by se objevil přízrak stejného takového atomu, neboť       

i v okolí tohoto ohniska se elektrony dostaly do stejných stavů, aniţ by tam byl 

atom kobaltu fyzicky přítomen. Intenzita magnetického pole v okolí tohoto 

přízraku byla asi třikrát slabší neţ v okolí skutečného atomu. [17] 

V tomto apletu můţe uţivatel pokus provést sám a pozorovat při tom 

pravděpodobnostní rozloţení a stavy elektronů před vloţením zvláštního atomu 

do ohniska elipsy i po jeho vloţení. 

3. Low-energy electron diffraction (difrakce nízkoenergetických elektronů) 

Tato metoda, zkráceně nazývaná LEED, se uţívá k analýze povrchů 

krystalických materiálů, které ostřelujeme svazkem elektronů o energii v řádu 

desítek aţ stovek elektronvoltů, a ty pak odraţené pozorujeme na fluorescenčním 
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stínítku. [21] Získat tak můţeme nejen informaci o strukturní symetrii 

zkoumaného povrchu, ale i o přesném umístění jednotlivých atomů. 

Na rozdíl od mnoha fotografií dostupných na internetu tento aplet 

neukazuje výsledné obrazce pozorované na stínítku, nýbrţ vlastní interakci 

dopadajícího elektronu s povrchem materiálu.  

4. Quantum motion in a magnetic field (pohyb v magnetickém poli) 

Aplet ukazuje působení Lorentzovy síly na nabitou částici ve 

stacionárním magnetickém poli. Uţivatel můţe měnit intenzitu magnetického 

pole a sledovat její vliv na pohyb částice, resp. na rozloţení pravděpodobnosti 

výskytu částice v dané oblasti. Pro silnější pole jsou tyto změny dost zásadní.  

5. An electronic star coupler (hvězdový elektronový oddělovač) 

Tento aplet ilustruje princip zařízení, které rozděluje jeden vstupní signál 

do tří výstupních. Difrakcí elektronů se nejprve vytvoří dvě koherentní vlny, 

které spolu posléze interferují. Výsledky interference potom tvoří poţadované 

výstupní signály. 

6. Quantum harmonic oscillator (kvantový harmonický oscilátor) 

V tomto případě jde o trojici apletů. První zobrazuje model klasického 

harmonického oscilátoru – kouli kmitající na pruţině. Druhý znázorňuje vlnové 

funkce stacionárních stavů kvantového harmonického oscilátoru a jim 

odpovídající energetické hladiny. Třetí aplet pak ukazuje dynamický vývoj 

vlnového balíku v poli harmonického potenciálu. Střední hodnoty polohy            

a rychlosti vlnového balíku se blíţí hodnotám odpovídajícím klasickému případu, 

coţ snad uţivateli pomáhá vidět souvislost a plynulý přechod mezi kvantovou     

a klasickou mechanikou.  

7. Quantum transitions (kvantové přechody) 

 Photoexcitation and stimulated emission (fotoexcitace a stimulovaná emise) 

Tento aplet ukazuje chování kvantového systému v poli optického záření. 

Uţivatel má moţnost sám zde vypozorovat a popsat absorpci fotonů, 

stimulovanou emisi a výběrová pravidla, coţ jistě vede k lepšímu pochopení 

těchto jevů, neţ kdyţ jsou mu fakta pouze pasivně předloţena. 
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 Quantum transitions: a Coulomb well (kvantové přechody v jámě 

coulombovského potenciálu) 

Tento aplet ukazuje, k jakým přechodům mezi elektronovými stavy můţe 

docházet v jámě coulombovského potenciálu (která zde simuluje jednoduchý 

atom) v přítomnosti optického záření. Ploché dno potenciálové jámy naznačuje 

vyrušení přitaţlivých sil od jádra atomu s odpudivými silami od ostatních 

elektronů. Nastavitelný je výchozí stav, frekvence optického záření a frekvence 

odpovídající jednotlivým přechodům. Aplet pak ukazuje střídavou absorpci         

a stimulovanou emisi fotonů daným elektronem opakovaně během delšího 

časového intervalu. Důleţité je povšimnout si, ţe uskutečnění přechodu nezávisí 

na intenzitě vnějšího pole, ale čistě na frekvenci dopadajícího záření. Pouze při 

správné frekvenci pak velká intenzita můţe přechody urychlit.  

 Quantum transitions: a diatomic molecule (kvantové přechody ve 

dvouatomové molekule) 

Tento aplet ukazuje, k jakým přechodům mezi elektronovými stavy můţe 

docházet ve dvouatomové molekule v přítomnosti optického záření. Aplet 

funguje velmi podobně jako předchozí, jen zde je moţná ještě překvapivější, ţe 

přechody opravdu závisejí pouze na frekvenci vnějšího záření. Systém je 

relativně stabilní, neboť přechody probíhají rovnou měrou oběma směry.  

8. Electron-nucleus interaction (interakce mezi elektronem a jádrem atomu) 

Tato sekce obsahuje šest samostatných částí. Elektron je reprezentován 

vlnovým balíkem, jehoţ tvar a pohyb je ovlivňován prostředím, v němţ se 

elektron nachází. Nebudeme je detailně rozebírat, názvy jsou poměrně výmluvné.  

 Elektron je přitahován ke kladnému náboji. 

 Elektron je odpuzován záporným nábojem. 

 Elektron je vázán ke kladnému náboji. 

 Polarizace: posun elektronu vyvolaný přítomností jiného blízkého náboje. 

 Kovalentní vazba – lokalizace elektronu mezi dvěma blízkými jádry. 

9. Quantum tunneling 1D (kvantové tunelování v jednom rozměru) 

Tento aplet zachycuje tunelování vlnového balíku potenciálovou bariérou, 

k němuţ dochází s různou pravděpodobností v závislosti na počátečním impulsu, 

který můţe uţivatel regulovat. 
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10. Quantum tunneling 2D (kvantové tunelování ve dvou rozměrech) 

Aplet zachycuje pohyb vlnového balíku v rovině. Uţivatel má moţnost 

regulovat  -ovou a  -sloţku jeho rychlosti. Všímat si můţeme nejen měnící se 

pravděpodobnosti protunelování, ale také úhlu odrazu centrální části vlnového 

balíku, který se řídí zákony platnými i v klasické mechanice.  

11. Quantum dissipation and radiationless transitions (disipace energie a nezářivé 

přechody)  

Tento aplet představuje systémy, které ztrácejí energii, aniţ by při tom 

docházelo k emisi fotonů. Autoři se ve slovním komentáři odvolávají na řešení 

Schrödingerovy-Langevinovy-Kostinovy rovnice, s níţ se však setkají aţ 

pokročilí studenti odborné fyziky. 

12. Electron diffraction through a single-slit pane (ohyb elektronů na štěrbině) 

Při pozorování tohoto apletu můţe uţivatel nabýt dojmu, ţe pozoruje 

obyčejný ohyb světla na štěrbině, známý z optiky. Ve skutečnosti jsou to však 

elektrony, jejichţ vlnové vlastnosti se zde projevují. Po průchodu štěrbinou je        

i v oblasti zdánlivě nedostupné pravděpodobnost výskytu elektronu nenulová.  

13. Electron diffraction through a double-slit pane (ohyb elektronů na dvojštěrbině) 

I v tomto apletu elektrony projevují své vlnové vlastnosti po průchodu 

dvojštěrbinou, proto můţeme na stínítku pozorovat utvářející se interferenční 

obrazec. 

14. A particle in a rectangular container (částice v obdélníkové oblasti) 

Tento oddíl obsahuje pět různých apletů zobrazujících vývoj rozloţení 

hustoty pravděpodobnosti výskytu částice v obdélníkové oblasti pro různé 

rozloţení potenciálu a s různými překáţkami. Jde o následující: 

 pohyb v krabici, 

 pohyb v krabici s oválnou potenciálovou jámou, 

 pohyb v krabici se čtyřmi kruhovými potenciálovými jámami, 

 pohyb v krabici se čtyřmi čtvercovými překáţkami, 

 pohyb v krabici se čtyřmi kruhovými překáţkami. 
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15. A particle in a circular container (částice v kruhové oblasti) 

Tento oddíl obsahuje pět různých apletů zobrazujících vývoj rozloţení 

hustoty pravděpodobnosti výskytu částice v kruhové oblasti pro různé rozloţení 

potenciálu a s různými překáţkami. Jde o následující: 

 pohyb uvnitř kruhu, 

 pohyb uvnitř kruhu se čtyřmi eliptickými překáţkami, 

 tunelování skrz bariéru tvaru mezikruţí, 

 potenciálová jáma tvaru mezikruţí, 

 pohyb uvnitř kruhu s jednou dírkou (jíţ můţe částice unikat). 

16. Junction field-effect transistor (tranzistor JFET) 

Základem činnosti tranzistoru JFET je modulace vodivosti kanálu mezi 

emitorem a kolektorem pomocí elektrického pole působícího ve směru kolmém 

na kanál. [30] V tomto apletu můţe uţivatel měnit velikost kolmého elektrického 

pole a sledovat jeho účinky na tok elektronů od emitoru ke kolektoru.  

 

 

2.5. Physlets – Web-Based Interactive Physics Problems 

 Na adrese http://webphysics.davidson.edu/physletprob/ se nachází třetí 

významný projekt, na nějţ portál MERLOT
4
 odkazuje. Název Physlets vznikl 

spojením slov physics applets a fyzikální aplety jsou také přesně to, co obsahuje. 

Originalita tohoto projektu spočívá v doplnění apletů o důmyslný systém otázek        

a odpovědí, které uţivatele vedou k hlubšímu pochopení pozorovaného grafu či 

pohyblivého obrázku. V tištěné podobě by patrně připomínaly pracovní listy              

s úlohami vztaţenými k úvodnímu obrázku. Problémy spadající do kvantové 

mechaniky bychom našli v levém menu v kapitole 10 neboli v Chapter 10: Modern 

Physics Problems. K dispozici jsou následující úlohy. 

 

 Radial Wavefunctions – Radiální část vlnové funkce elektronu v atomu 

vodíku se mění v závislosti na několika parametrech. Hlavní kvantové číslo 

 , které určuje velikost a energii orbitalu, je moţno nastavovat od 1 do 50, 

vedlejší kvantové číslo  , které určuje tvar orbitalu, a magnetické kvantové 

                                                 
4
 Multimedia Education Resource for Learning and Online Teaching 



 26 

číslo  , které určuje jeho prostorovou orientaci, je moţno nastavovat na 

libovolné dovolené hodnoty (odvíjející se od zvoleného  ). Vykreslované 

modely jsou doprovázené sérií otázek a jednoduchých úkolů. 

 Angular Wavefunctions – Úhlová část vlnové funkce elektronu v atomu 

vodíku se opět mění v závislosti na třech kvantových číslech. Jejich hodnoty 

je moţné nastavovat stejně jako v předchozí úloze. 

 Infinite Well – Autor pohotově nezapomíná na důleţitou připomínku, ţe 

studenti by mohli být zmateni tím, ţe pro vyšší energie vykreslená vlnová 

funkce zdánlivě nesplňuje podmínku nulovosti na hranici jámy. Je to proto, 

ţe osa, kolem které sinusoida osciluje, je pro názornost posunuta vţdy na 

úroveň dané energie, coţ umoţňuje vizuální srovnání vlnových funkcí 

několika různých stavů. Na vazebných podmínkách se ovšem nic nemění. 

 Finite Well – Uţivatel má jedinečnou moţnost předepsat si vlastní průběh 

potenciálu; moţné jsou libovolné kombinace pravoúhlých schodů (nahoru       

i dolů). Dále pak můţe volit různé hodnoty čísla   a sledovat průběh vlnové 

funkce jednotlivých vázaných stavů i hladiny energie jim příslušné.  

 

 

2.6. Aplety v češtině 

 Českých nebo počeštěných apletů se nejvíce nachází na serveru Aldebaran – 

výukovém serveru Katedry fyziky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení 

technického v Praze a sdruţení Aldebaran Group for Astrophysics. Na adrese 

http://www.aldebaran.cz/applets/ jsou veřejnosti k dispozici aplety vytvořené 

studenty FEL ČVUT. Kvantovou mechanikou se aktuálně zabývají jen dva z nich – 

aplety Kvantová jáma a Kvantový oscilátor od Ondřeje Pšenčíka – a praktický by 

mohl v některých úlohách být i aplet Spektrální charakteristiky prvků od Jana 

Pracha.  

 V apletu Kvantová jáma můţeme nastavovat amplitudy pravděpodobnosti pro 

stacionární stavy 1 aţ 10 částice v nekonečně hluboké pravoúhlé potenciálové jámě  

a sledovat, jak se s časem mění (pro smíšený stav) nebo nemění (pro čistý stacionární 

stav) rozloţení pravděpodobnosti výskytu částice uvnitř jámy. 

 V apletu Kvantový oscilátor můţeme nastavovat amplitudy pravděpodobnosti 

pro stacionární stavy 0 aţ 9 lineárního harmonického oscilátoru a stejně jako 
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v předchozím případě sledovat, jak se s časem mění (pro smíšený stav) nebo nemění 

(pro čistý stacionární stav) rozloţení pravděpodobnosti výskytu částice na dané části 

prostoru (v jednom rozměru). 

 Jiné originální české aplety se nám nepodařilo na internetu nalézt. 

Pedagogové středních i vysokých škol v České republice často odkazují své studenty 

na zdroje zahraniční (a to často na ty, o nichţ zde hovoříme v předcházejících 

podkapitolách), neboť jejich ovládání, byť v angličtině, je pro většinu z nich 

dostatečně srozumitelné.  

  



 28 

 

 

 

 

Závěr 

 V rámci své diplomové práce jsem se podílela na rozšíření stávající 

elektronické sbírky řešených úloh z fyziky. Obohatila jsem sekci Kvantová 

mechanika, do níţ jsem přispěla třiceti devíti vypracovanými úlohami. Při práci na 

nich se ukázalo, ţe je moţné je neustále doplňovat, korigovat a vylepšovat, a tento 

proces bude jistě pokračovat také na základě ohlasů od budoucích uţivatelů sbírky. 

 Kromě řešení problémů spojených s atomem vodíku, potenciálovou jámou 

konečné i nekonečné hloubky a lineárním harmonickým oscilátorem si v nich čtenář 

můţe otestovat, jak dalece porozuměl základním zákonitostem této oblasti fyziky, 

jejíţ zdánlivá podivnost začíná uţ u toho, ţe energie je kvantovaná a rozlišení hmoty 

na částice a vlny není zdaleka tak zřetelné, jak si člověk od malička myslí. Ve sbírce 

nechybějí ani úlohy zdůrazňující mezipředmětové vazby mezi fyzikou, biologií         

a chemií. Některé jsou také provázány s aktivitami vyuţívajícími aplety dostupné na 

internetu. 

  K úlohám jsem sepsala podrobná řešení se slovním komentářem, v případě 

sloţitějších matematických výpočtů připojila i hodnoty potřebných integrálů. Snaţila 

jsem se také co nejvíce příkladů doplnit obrázkem a odstupňovanými nápovědami. 

Uvedení všech detailů obecných výpočtů i konečného numerického řešení by mělo 

čtenáři pomoci najít případnou chybu v jeho řešení.  

 Celá elektronická sbírka je dostupná studentům učitelství fyziky i široké 

veřejnosti na adrese http://www.fyzikalniulohy.cz. Věřím, ţe se povědomí o její 

existenci postupně rozšíří a budou z ní kromě začínajících vysokoškolských studentů 

čerpat také středoškolští učitelé a jejich zvídaví ţáci. V současné době se ostatně při 

vyhledávání hesla „fyzikalni ulohy“ na Googlu odkaz na naši sbírku zobrazí na 

jednom z předních míst, ne-li na místě prvním.  

  



 29 

 

 

 

 

Použité zdroje 

[1] BARTUŠKA, K. – SVOBODA, E. Fyzika pro gymnázia – Molekulová fyzika 

a termika. 4. vyd. Praha: Prometheus, 2000. ISBN 80-7196-200-7. 

[2] BASDEVANT, J. L. – DALIBARD, J. – JOFFRE, M. Quantum Physics 

Online version 2.0 [online]. c1998, poslední revize 2000 [cit. 2011-01-11]. 

 http://www.quantum-physics.polytechnique.fr/   

[3] BÍLEK, O. – KAPSA, V. Kvantová mechanika pro učitele [online]. c2003 [cit. 

2011-03-28].  http://physics.mff.cuni.cz/kchfo/kapsa/skriptaKM/km.pdf  

[4] BOYE, D. – CHRISTIAN, W. Physlets – Web-Based Interactive Physics 

Problems [online]. c2005 [cit. 2010-10-20].   http://webphysics.davidson.edu/ 

physletprob/  

[5] Concord Consortium. Molecular Workbench – Physics [online]. c2005-2009 

[cit. 2011-03-11].  http://mw.concord.org/modeler/showcase/physics.html  

[6] ČERNÝ, V. – GOMOLČÁK, L. – PIŠÚT, J. Úvod do kvantovej mechaniky 

[online]. c1975 [cit. 2010-08-20].  http://www.ddp.fmph.uniba.sk/pisut/qm/kva 

me_02.pdf  

[7] DAVIES, P. C. W. – BETTS, D. S. Quantum Mechanics. 2nd ed. London: 

Chapman & Hall, 1994, s. ix. ISBN 0-412-57900-6. 

[8] FALSTAD, P. 1-D Quantum Mechanics Applet [online]. c2009 [cit. 2011-01-

15].  http://www.falstad.com/qm1d/  

[9] FEYNMAN, R. – LEIGHTON, R. B. – SANDS, M. Feynmanovy přednášky    

z fyziky s řešenými příklady 3/3. Havlíčkův Brod: Fragment, 2002. ISBN 80-

7200-421-2. 

[10] FIURÁŠEK, J. Náhoda je fundamentální vlastností přírody i kvantové fyziky 

[online]. Ţurnál Univerzity Palackého v Olomouci, 2010, roč. 19, č. 28, s. 4-5. 

 http://www.upol.cz/fileadmin/zuparchiv/XIX/zurnal1928.pdf  



 30 

[11] Genetic Science Learning Center. Cell Size and Scale [online]. c2008 [cit. 

2011-03-04].  http://learn.genetics.utah.edu/content/begin/cells/scale/  

[12] GETTYS, W. E. – KELLER, F. J. – SKOVE, M. J. A Study Guide to 

accompany Physics Classical and Modern. New York: McGraw-Hill Book 

Company, 1989. ISBN 0-07-033525-7. 

[13] GETTYS, W. E. – KELLER, F. J. – SKOVE, M. J. Physics Classical and 

Modern. New York: McGraw-Hill Book Company, 1989. ISBN 0-07-033523-0.   

[14] HALLIDAY, D. – RESNICK, R. – WALKER, J. Fyzika 5 – Moderní fyzika. 

Praha: Prometheus, 2001. ISBN 81-7196-213-9.  

[15] HOOPER, H. O. – GWYNNE, P. Physics and the physical perspective. 2nd ed. 

San Francisco: Harper & Row Publishers, 1980. ISBN 0-06-042912-7. 

[16] CHILDERS, R. L. – JONES, E. R. Contemporary College Physics. Reading: 

Addison-Wesley Publishing Company, 1990. ISBN 0-201-11951-X. 

[17] IBM Almaden Research Center. "Quantum mirage" may enable atom-scale 

circuits [online]. c2000 [cit. 2011-03-11].  http://www.almaden.ibm.com/alma 

den/media/mirage.html  

[18] KUBÍNEK, R. Zobrazení magnetickou rezonancí [online]. [cit. 2011-03-11].  

 http://apfyz. upol.cz/ ucebnice/details/magneticka_rezonance.pdf  

[19] LIM, Y. K. Problems and Solutions on Quantum Mechanics. Singapore: World 

Scientific Publishing, 1998. ISBN 981-02-3133-4. 

[20] MARX, G. Úvod do kvantové mechaniky. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství 

pedagogické literatury, 1965, s. 11. ISBN 04-009-65. 

[21] MATOLÍN, V. Analýza povrchů metodami elektronové difrakce – LEED, 

RHEED [online]. c2002 [cit. 2011-03-11].  http://physics.mff.cuni.cz/to.cs/ 

kfpp/skripta/evf075/difrakce_p7.doc  

[22] NAVE, C. R. HyperPhysics – Quantum Physics [online]. c2000, poslední revize 

2006 [cit. 2011-02-20].  http://hyperphysics.phyastr.gsu.edu/hbase/hframe.html  

[23] Physics Archives – Quantum Mechanics Problems [online]. c2007, poslední 

revize 2010 [cit. 2011-02-25].  http://www.physicsarchives.com/index.php/ 

courses/790   

[24] Physics Education Research Group, Kansas State University. Visual Quantum 

Mechanics [online]. c1997, poslední revize 2004 [cit. 2011-01-14].                            

 http://phys.educ.ksu.edu/vqm/  



 31 

[25] REID, B. P. Electrons in a box [online]. c2000, poslední revize 2001            

[cit. 2011-01-15].  http://www.dartmouth.edu/~chemlab/info/resources/electro 

ns/electrons.html  

[26] School of Chemistry, The University of Sydney. First Year Chemistry – Colour 

and Light [online]. c2011 [cit. 2011-03-28].  http://firstyear.chem.usyd. 

edu.au/calculators/colour_wheel.shtml  

[27] SKÁLA, L. Úvod do kvantové mechaniky. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-

200-1316-4. 

[28] STEINHART, M. Úvod do kvantové fyziky [online]. c2009 [cit. 2010-11-03]. 

 http://webak.upce.cz/~stein/fIIp/fIIp_10.ppt  

[29] TANG, C. L. Fundamentals of Quantum Mechanics: For Solid State 

Electronics and Optics. 1st ed. New York: Cambridge University Press, 2005. 

ISBN 0-521-82952-6. 

[30] VOVES, J. Fyzika polovodičů [online]. [cit. 2011-03-15]  http://www.micro. 

feld.cvut.cz/home/34EPO/prednasky/fet_bezo.pdf  

  
 


