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Co je to atom ? 

• Částice, kterou již nelze chemicky dělit 

 

• Fyzikálně ji lze dělit na elementární částice 

 

 



Modely atomů 

• Model z antického Řecka (Démokritos) 

 

• Pudinkový model (Joseph John Thomson) 

 

• Planetární model (Ernest Rutherford) 

 

• Bohrův-Sommerfeldův model 

 

• Kvantověmechanický model 



Model atomu z 
antického Řecka 

 

• Hmotu nelze dělit do nekonečna, 
existuje nejmenší a dále nedělitelná 
částice – atomos 

 

• Tyto atomy jsou různých typů 

 

• Dalton s tím pracoval ve svých 
teoriích (občas se po něm model 
nazývá) 

 

 

 

 



 



Pudinkový model 

• Nedělitelnost atomů vyvrácena – objev 
elektronu 

 

• Atom je tvořen rovnoměrně rozloženou 
kladně nabitou hmotou 

 

• Uvnitř této kladně nabité hmoty jsou 
rozptýleny záporně nabité částice 



Planetární model 

• Atom se skládá z kladně nabitého 
hutného jádra 

 

• Kolem jádra obíhají elektrony 

 

• Problém: Proč elektron nespadne do 
jádra ? Během svého pohybu po oběžné 
dráze ztrácí energii, tak musí jednou 
spadnout 



Bohrův-Sommerfeldův model 

• Elektrony obíhají jádro jen na 
některých dovolených 
kruhových drahách 

 

• Tyto vymezené dráhy způsobují, 
že elektron nemůže postupně 
padat, může pouze za určitých 
podmínek přeskočit mezi 
dráhami 

 

 



Kvantově-mechanický model 

• Částice nejsou hmotné body, ale 
vlny pravděpodobnosti výskytu 

 

• Orbitaly = místa s největší 
pravděpodobností výskytu 
elektronu  



 



Z čeho je atom dle nejnovějších poznatků ? 

• Atom se skládá ze subatomárních (elementárních) částic 
• Elektrony 

• záporně nabité částice v obalu atomu 

• Lze je snadno vyjmout z atomu a vytvořit tak z atomu kationt (kladně nabitý iont) 

• Lze je také snadno přidat do atomu a vytvořit tak aniont (záporně nabitý iont) 

• Protony 
• Kladně nabité částice v jádře atomu, 1836krát hmotnější než elektrony 

• Neutrony 
• Elektricky neutrální částice v jádře atomu, zhruba stejně hmotné jako protony 

• Fotony (intermediální částice elektromagnetického pole) 
• Vážou elektrony k atomovému jádru 

• Gluony (intermediální částice silné jaderné síly) 
• Vážou protony a neutrony v jádře 

 



Dají se subatomární částice ještě dělit ? 

• Elektrony už ne 

 

• Protony a neutrony ano, skládají se z kvarků 

 

• Kvarky jsou různých typů: 
• Up, Down, Bottom, Up, Charm, Strange 



Elementární částice 

• Částice, o kterých nevíme, zda se skládají z jiných částic (závisí teda na 
aktuálním stavu poznání, lidstvo považovalo proton za elementární, 
než zjistilo, že se skládá z kvarků) 

 

• Dělíme na: 
• Fermiony 

• Kvarky (up, down, strange, charming, top, bottom) 

• Leptony (elektron, mion, tauon, neutrino) 

• Bosony 
• Foton, gluon, Higgsův boson, bosony W a Z 



 



 



Existují nějaké další subatomární částice ? 

• Graviton 
• vysvětlil by konečně jak funguje gravitace 

• Zatím neexistují experimentální důkazy 

• Možná gravitony vysvětli teorie superstrun 

 

• Gravitina – partner gravitonu 

• Fotina – partner fotonu 

• A mnoho dalších :) mrkněte na wiki 



Teorie superstrun 

• Všechny částice tvořící hmotu lze popsat jako struny 

 

• Struny vibrují o různých frekvencích a tím určují 
• Hmotnost 

• Elektrický náboj 

• Barevný náboj 

• Spin 

 

• Struny jsou otevřené nebo uzavřené do smyček 



Teorie superstrun 

 



Skryté dimenze 

 



 



Můžeme atomy pozorovat ? 

• Klasickým mikroskopem (pracuje s viditelným světlem) nemůžeme 

 

• Základní zařízení pro vizualizaci atomů: 
• Elektronový mikroskop 

• Řádkovací tunelový mikroskop 

• AFM (mikroskopie atomárních sil) mikroskop 



Mikroskopy pro vizualizaci atomů 

 
Mletá káva 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Můžeme s atomy manipulovat ? 

• 1989 Donald Eigler z IBM – vznik oboru nanotechnologie 

 

• Vytvořil nápis IBM z 35 atomů Xeonu řádkovacím tunelovým 
mikroskopem 



Nanotechnologie 

• Obor, který se zaobírá manipulací s hmotou v nanoměřítku 

 (1m = 1 000 000 000nm) 

 

• Aplikací je spoustu: 
• Míčky co dále doletí (golf) 
• Stříbrem napuštěné obvazy, které ničí bakterie a rychleji se člověk léčí 
• Ponožky, které lépe udržují teplo 
• Baterie pro smartphony, které déle vydrží a rychleji se nabíjí 
• Více účinné léky 
• DNA-origami robotika  - umí logické funkce 

 



Origami DNA roboti 

 



Hydrofóbní nátěr 

 



Lab on chip pro detekci rakoviny 

 



 



Chlazení nanouhlíkovými tyčinkami 

 



Nové chladné LED 

 



Ohebné solární panely 

 



Tenká ohebná elektronika 

 



Tkáňové inženýrství 

 



Nanorobotika 

 



Zlato obalené polymery pro baterie 

 



Diblokové kopolymery 

 



Příště 

• Atomové orbitaly a výstavbový princip 

 

• Budeme se zabývat čistě uspořádáním elektronů v atomovém obalu 

 

• Díky tomu existují různé vazby mezi atomy 

 

• Díky vazbám se atomy sjednocují do molekul 



Opakování 

1) lze atom chemicky dělit ? 

2) lze atom fyzikálně dělit ? 

3) Nakreslete a vysvětlete Daltonův model atomu (model z antického 
Řecka) 

4) Nakreslete a vysvětlete Thomsonův model atomu (pudinkový model) 

5) Nakreslete a vysvětlete Rutherfordův model atomu (planetární 
model) 

6) Nakreslete a vysvětlete Bohrův-Sommerfeldův model atomu 



Opakování 

7) Z jakých částic se skládá atom ?  

8) K čemu slouží v atomu fotony ? 

9) K čemu slouží v atomu gluony ? 

10) Z čeho se skládají neutrony a protony ? 

11) Hmota je složena s bosonů nebo fermionů ? 

12) Síla je částicově reprezentována bosony nebo fermiony ? 

13) Co říká teorie strun ? 

14) Byl nalezen graviton ? 

15) Uveďte alespoň 1 mikroskop, kterým můžeme pozorovat atomy 



Opakování 

16) Co se nachází v obalu atomu ? 

17) Co se nachází v jádře atomu ? 

18) Co je to orbital atomu ? 

19) Čím se proslavil Donald Eigler? 

20) Uveďte alespoň 2 oblastmi, kterými se nanotechnologie zabývají 

 


