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ANOTACE  

Výklad stability atomu podal Niels Bohr ve svých třech stěžejních článcích „O konstituci 

atomů a molekul“ v roce 1913, v nichž aplikoval Planckovu kvantovou hypotézu na 

Rutherfordův model atomu. To mu spolu s dalšími dosud nespojovanými předpoklady 

umožnilo podat vysvětlení čárového spektra (nejenom) vodíku a v neposlední řadě ho jeho 

teorie dovedla až k revolučnímu pojetí konstituce struktury molekul. V odborné i laicky 

zainteresované veřejnosti však přetrvává představa Bohra především jako strůjce modelu 

atomu vodíku. Tato práce proto přináší historicky první překlad Bohrova prvního článku 

z roku 1913 do českého jazyka. Obsahuje i stručný historický komentář tohoto epochálního 

díla. 
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Niels Bohr’s On the Constitution of Atoms and Molecules 

 

ANNOTATION 

Niels Bohr interpreted the problem of stability of the atom in his three core articles "On the 

Constitution of Atoms and Molecules" in 1913, where he applied the Planck quantum 

hypothesis on the Rutherford atom-model. Putting together further unprecedented premises, 

this enabled him to give an explanation of the line spectrum of (not only) hydrogen. Last but 

not least, his theory led him to the revolutionary approach to the constitution of the structure 

of molecules. In professional and interested general public still retain the idea of Bohr as an 

architect of hydrogen atom. That is why this thesis brings historically fist translation of 

Bohr’s first article from 1913 into Czech language. It contains also a brief historical 

commentary of this epoch-defining work. 
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ÚVOD 

 

Niels Bohr v roce 1913 publikoval své stěžejní vědecké dílo O konstituci atomů a molekul. 

Aplikace Planckovy kvantové hypotézy na Rutherfordův model atomu mu zde spolu s dalšími 

dosud nespojovanými předpoklady umožnila podat vysvětlení čárového spektra (nejenom) 

vodíku, a v neposlední řadě ho jeho teorie dovedla až k revolučnímu pojetí konstituce 

struktury molekul. 

Ačkoliv Bohrův počin z roku 1913 nebyl z počátku povětšinou přijat, stal se určujícím 

východiskem pro kvantovou mechaniku, tak jak ji známe dnes i s jejími filosofickými 

(epistemologickými) a praktickými důsledky (v podobě moderní elektroniky). I po 100 letech 

však v myslích mnoha laiků i odborníků přetrvává představa Nielse Bohra především jako 

strůjce modelu atomu vodíku. Ta je přinejmenším omezená, ba dokonce zavádějící. 

Zatímco v anglickém jazyce stále vychází k uvedené problematice mnoho časopiseckých 

komentářů, studií, a odborných knih; v českém jazyce najdeme jen pár textů, o překladech ani 

nemluvě. Z tohoto důvodu je hlavním cílem předložené bakalářské práce zprostředkovat 

čtenáři alespoň komentář s překladem zmíněného Bohrova díla do českého jazyka, a tím jej 

zpřístupnit širšímu okruhu zájemců. Překlad (Čast II) je podán v bilingvní verzi s číslováním 

originálu uvedeném na okraji a s vědomím snahy o co nejvěrnější podání. Komentář na 

následujících stranách (Část I) sestává z nástinu některých důležitých reálií, jež těsně 

předcházely a následovaly po publikování Konstituce. Jedná se zejména o Bohrovu disertační 

práci O elektronové teorii kovů, tzv. Rutherfordovo či Manchesterské memorandum jakožto 

předchůdce Konstituce, a nakonec reakce na samu Konstituci. V závěru jsou uvedeny obtíže, 

s nimiž jsme se setkali zejména v případě příslušného překladu, a z toho plynoucí důsledky. 

V práci jsou číslovány liché i sudé stránky. Na těch sudých je většinou přetištěna obrázková 

příloha či anglická verze překladu. 

V práci využíváme zejména prvního a druhého svazku Bohrových Sebraných spisů 

[Collected Works], dále pak pojednání J. L. Heilbrona a T. S. Kuhna Genese Bohrova atomu 

[The Genesis of the Bohr Atom], a v neposlední řadě též články a novou knihu H. S. Kragha 

Niels Bohr a kvantový atom [Niels Bohr and the Quantum Atom].  

Autor doufá, že touto prací napomůže i ke zlepšení společenského povědomí o důležité 

dějinné epoše, jejíž jsme dědicové, a jejíž význam se nezdá být plně doceněn či chápán. 
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1 ČÁST I 

1.1 Několik poznámek k Bohrově epoše 

Na počátku 20. století byla podle H. S. Kragha věda v situaci, kdy sama atomová teorie stála 

mimo oblast hlavního zájmu fyzikální společnosti. Netěšila se ani velké úctě. Dobu ještě 

kolem roku 1910 charakterizoval E. N. da C. Andrade tak, že „pro běžného fyzika té doby byly 

spekulace o atomové struktuře něčím, jako spekulace o životě na Marsu – velmi zajímavé pro 

ty, kteří mají rádi takové věci, ale bez větší naděje na podporu přesvědčivými vědeckými 

důkazy a bez většího vlivu na vědecké myšlení a vývoj.“ 1 

Niels Henrik David Bohr (7. 10. 1885 – 18. 11. 1962; Kodaň) pocházel z intelektuálního 

rodinného prostředí, kde jeho otec pravidelně po večerech pořádal filosoficko-přírodovědné 

diskuse. Právě ty měly zásadní vliv na jeho interdisciplinární vědecké či komplementární 

myšlení, které později přetvořil v ideu či rámec komplementarity, jež srovnával 

s kopernikánským obratem ve sféře myšlení či epistemologii. Sám Bohr o prostředí, v němž 

v mládí vyrůstal, říkal, že šlo o „inspiraci k hlubokému porozumění jednoty, která je 

východiskem pro všechnu lidskou touhu po poznání, bez ohledu na to, zda je jeho hladina 

manifestována skrze tak široce odlišné lidské prostředky, jakými jsou biologie, fyzika, 

filologie a filosofie.“2 

Bohr v době, kdy vypracovával své pojednání, neměl pouze teoretické a experimentální 

fyzikální znalosti, nýbrž byl obeznámen i s řadou výsledků experimentální chemie. Na tom 

mělo zásluhu i to, že ač byl universitním studentem fyziky, dostalo se mu dobrého základu též 

v chemii (ba i v matematice, astronomii nebo filosofii). 3 

I přes úzkou skupinu vědců (či spíše jednotlivců), vážně se zabývající atomovou teorií, 

měl Bohr na koho navazovat. Mezi osobnostmi, jejichž teoretické práce ho významně 

ovlivnily, byli zejména J. J. Thomson, E. Rutherford a J. W. Nicholson. V oblasti spekter to 

pak byly zejména práce J. J. Balmera a J. R. Rydberga. Co se kvantování týče, pak nemůžeme 

vynechat M. K. E. L. Plancka a A. Einsteina. V uvedené souvislosti se může zdát, že Bohr 

pouze „shrnul“ narůstající množství experimentálních fakt podrývajících dosavadní teoretický 

rámec. Nicméně, jak píše Kragh: „Bohrova teorie byla vysoce originální, ale samozřejmě 

nevznikla z ničeho.“ 4 Z toho, co víme, nebyl ani model atomu prvořadým Bohrovým zájmem. 

                                                 
1 Viz [1, s. 442]. 
2 Viz [2, s. 20] v překladu [3, s. 4]. Více k rodinnému a kulturnímu prostředí Nielse Bohra v češtině viz [4]. Ke komplemetaritě česky viz [5]. 
3 V roce 1905 se potkal s o šest let starším N. Bjerrumem, který ho učil v experimentálním kursu anorganické analytické chemie. Nicméně, 
jak Bjerrum vzpomíná, Bohr byl horlivý, ale poněkud nemotorný student chemie, který stál laboratoř více financí, kvůli rozbitému sklu.  
Viz [6, s. 36]. 
4Viz [7, s. v]. Abstrahuji zde od Ničeho M. Heideggera, který vyzdvihl u Bohra a Heisenberga filosofický přístup, díky němuž byli „s to položit 

problémy novým způsobem a především v problematičnosti vydržet.“ Viz [8, s. 77]. 
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Obr. 1: Bohrova disertační práce O elektronové teorii kovů. (Převzato z [9].) 
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1.2 Od elektronové teorie kovů ke Konstituci 

Elektronovou teorií kovů se Bohr začal zabývat už ve své absolventské práci pro získání titulu 

M. Sc. v roce 1909.5 V ní mu prof. C. Christiansen uložil: „Referuj o použití elektronové 

teorie k vysvětlení fyzikálních vlastností kovů.“6 Bohr pak v sérii dopisů zejména svému bratru 

Haraldovi s entuziazmem popisuje svůj postup. Co se věcné stránky týče, zmiňme například 

část z toho, který poslal 1. července 1909: „[…] Věřím, že jsem naznačil důvod, možná tobě 

méně známého faktu, proč slitiny nevedou elektřinu stejně tak, jako čisté kovy, z nichž jsou 

složeny.“ 7 O čtyři dny později píše další dopis, v němž naznačuje pokračování v této oblasti: 

„Věřím, že z toho něco bude, a přemýšlím, že o tom něco napíši na podzim příštího roku.“8 

Bohr se pak musel připravovat ještě na závěrečné zkoušky, nicméně příštího roku v práci více 

méně úspěšně pokračoval.9 O další rok později se tato práce stala jeho prací disertační. 

1.2.1 Disertační práce 

V roce 1911 Bohr obhájil svoji disertační práci O elektronové teorii kovů [Studier over 

Metallernes Elektrontheori], kterou lze považovat za jeho první významnější vědeckou 

práci.10 Ačkoliv podle J. R. Nielsena Bohr usiloval, aby ji mohl publikovat v cizím jazyce, 

tyto snahy selhaly.11 Vznikla tak paradoxní situace, kdy jeho předchozí práce z roku 1906 (viz 

pozn. 5) psána v anglickém jazyce, byla známější než tato, což v té době Bohrovi upřelo i jisté 

zásluhy. Jak píše J. R. Nielsen: „Tak je jeho důležitý výsledek, který můžeme najít už v jeho 

absolventské práci, že klasická statistická fyzika nemůže vysvětlit magnetické vlastnosti látek, 

často připisován slečně van Leeuwen, která ho nezávisle objevila o nějakých deset let 

později.“12 Navazuje zejména na práci H. A. Lorentze, pokrývá Bohrova disertační práce 

mnoho témat od předpokladů elektronové teorie, vedení elektřiny a tepla, absorpci a emisi 

tepelného záření, po termoelektřinu či vliv magnetického pole.13 Shrnuje tak i dobové znalosti 

této problematiky, a je proto cenným materiálem též pro historiky. 

                                                 
5 Anglicky Master of Science; ekvivalent našeho Mgr. či Ing. V té době to znamenalo zadání tématu, o nějž student v době studia projevoval 
význačný zájem, a na jehož vypracování pak měl šest týdnů. Za první Bohrovu vědeckou práci lze považovat výzkum přesného měření 
povrchového napětí vody, jež dokončil roku 1906, a za nějž získal zlatou medaili Dánské Královské Akademie věd a literatury. Tyto výsledky 
se staly základem pro jeho první dvě vědecké publikace v roce 1909 a 1910. Viz [10, s. 93 ] a [10, s. xix ]. 
6 Viz [10, s. 94 ] 
7 Tamtéž. Těsně před tiskem této bakalářské práce vyšla kniha Láska, literatura a kvantový atom [Love, Literature and the Quantum Atom; 
46], obsahující z tohoto období doposud nepublikovanou korespondenci Bohra s jeho snoubenkou M. Nørlund, a mapující její vliv na něj. 
8 Tamtéž. 
9 V korespodenci s bratrem Haraldem píše např. o „hloupých otázkách o hloupých elektronech“ ve smyslu obtíží, se kterými se setkal. Viz 
[10, s. 95-96 ] Překlad Bohrovy disertace do anglického jazyka provedl právě J. R. Nielsen v Sebraných spisech, které vyšly roku 1972. 
10 Za obhajobu a složené zkoušky Bohr získal titul Dr. phil., neboli doktor filosofie – ekvivalent nynějšího Ph.D. 
11 Viz [10, s. 93]. Podle Kragha teprve v roce 1921 bylo možné získat povolení pro sepsání disertaci v němčině, francouzštině, nebo 
angličtině. Viz [7, s. 43]. Bohrovi se ještě v roce 1911 podařilo s pomocí přítele C. C. Lautrupa práci přeložit do angličtiny (nepříliš dobře), 
avšak jeho snahy ji publikovat za dobu svého pobytu v Cambridgi či Manchesteru (viz dále) selhaly. 
12 Viz [10, s. 93] 
13 Jak píše Bohr: „Záměrem předkládané práce je provést kalkulace pro odlišné jevy, které vysvětlujeme přítomností volných elektronů 

v kovech, v co nejvyšší možné obecnosti, ve shodě s principy Lorentzovy teorie.“ Viz [10, s. 299-300] a [11, s. 214]. 
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Obr. 2: Report z obhajoby Bohrovy disertace publikovaný v Kodaňských novinách.  

(Převzato z [10, s. 99].) 
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Tuto práci zde uvádím právě proto, že obsahuje již výrazné náznaky Bohrových úvah 

o neadekvátnosti klasického popisu či úvah o atomové teorii (nikoliv však ještě o samotném 

modelu atomu).14 Jak sám píše: 

[…] zdá se být nemožné vysvětlit zákon tepelného záření, pokud trváme na zachování základních 

předpokladů, na nichž je založena elektromagnetická teorie. To je podle všeho důsledkem toho, že 

elektromagnetická teorie není v souladu se skutečnými podmínkami a může poskytnout správné 

výsledky pouze, pokud je použita na velké množství elektronů (jako v běžných předmětech), nebo 

pro stanovení průměrné rychlosti jediného elektronu přes poměrně dlouhé časové intervaly (např. 

při kalkulaci pohybu katodových paprsků), ale nemohou být použity ke zkoumání pohybu 

jediného elektronu v krátkých časových intervalech.15 

Ještě v roce 1911 Bohr odjíždí – tak, jak bylo zvykem – „na zkušenou“ do zahraničí, aby 

zde pokračoval ve svých studiích elektronové teorie. Pro svůj pobyt si vybral Cambridge, kde 

působil J. J. Thomson, kterého Bohr obdivoval, ačkoliv jeho elektronovou teorii kritizoval.16 

Nicméně Thomson nejenom, že si Bohrovu disertaci nepřečetl, jak slíbil, ale neprojevoval ani 

větší zájem s Bohrem úžeji spolupracovat. Z korespondence bratru Haraldovi bychom mohli 

říci, že Thomson na něj prostě neměl čas.17 V té době se Bohr začíná orientovat na pracoviště 

v Manchesteru, kde působil E. Rutherford, se kterým se předtím seznámil.18 

1.2.2 Rutherfordovo memorandum19 

V lednu roku 1912 Bohr píše Rutherfordovi své definitivní rozhodnutí opustit Cambridge 

a začít práci v Manchesteru (která je ovšem především experimentální).20 Rutherford ho 

s radostí přijal. Poté, co Bohr prošel „zaučením“ spočívajícím v zopakování experimentů 

s absorpcí záření α a β, pokračoval v experimentálním programu laboratoře (s radiem). Tato 

práce ho však příliš nenadchla, a proto vždy, když mohl, pracoval na elektronové teorii.21 

V tom pokračoval do té doby, než došlo k něčemu, co mu udalo nový směr.22 

                                                 
14 Kragh píše, že Bohr při studiu elektronové teorie byl seznámen též s Thomsonovou koncepci struktury atomu, jenž tvořila kapitolu jeho 
knihy The Corpuscular Theory of Matter, kterou Bohr se zájmem četl. Nicméně můžeme předpokládat, že v té době pro něj byly 
podstatnější jiné kapitoly. Viz [7, s. 43]. 
15 Viz [10, s. 378]. 
16 Viz [7, s. 44-45]. 
17 Bohr např. v dopise z 23. října 1911 píše: „[…] s Thomsonem je velmi příjemné hovořit, a s radostí jsem se o to vždy snažil; ale problém je, 

že nemá žádný určený čas (kdy je dostupný), a je tak nutné ho vyrušit, když pracuje (není moc klidný); navzdory tomu, je velmi přátelský; ale 

když s ním chvíli mluvíte, začne přemýšlet o jedné ze svých vlastních věcí, a pak vás přeruší uprostřed věty […].“ Viz [10, s. 104-105] a [11, 
s. 225]. 
18 Jak píší J. L. Heilbron a T. S. Kuhn: „Rutherford byl energický, extrovertní, moderní, brilantní, a ačkoli jen o čtrnáct roků starší než Bohr, již 

dosáhl inspirativního mezinárodního úspěchu.“ Ruthefordova komunikativnost Bohrovi vzhledem k jeho rodinné zkušenosti (viz s. 15, 
pozn. 2) více než vyhovovala. Viz [11, s. 233]. 
19 Někdy též nazýváno jako Mancheterské memorandum. Viz [7, s. 50-58] a [12, s. 28]. 
20 Viz [13, s. 3]. 
21 Viz [13, s. 4] a [11, s. 234-235]. 
22 O tomto problematickém okamžiku, kdy Bohr během necelých třech měsíců jakoby „překročil“ svůj zájem o elektronovou teorii a začaly 
ho zajímat úlohy Rutherfordovy laboratoře, viz [11, s. 236-241]. 
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Obr. 3: Bohrovo znázornění atomů v molekulách v Memorandu – vodíku, kyslíku, methanu, 

vody, ozonu a acetylenu. (Převzato z [13, s. 150].) Napříč tomu, Konstituce už žádné 

obrázky neobsahuje. 

 

Obr. 4: Bohrovy náčrty modelů vodíku a helia z Memoranda. Píše, že „problém stability H2 

a nestability [He2] se zdá být řešitelný bez zavedení nových speciálních předpokladů 

následujícím způsobem.“ (Převzato z [13, s. 152].) 
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V dopise z 12. června 1912 píše Haraldovi o tom, že se seznámil s prácí mladého 

matematika C. G. Darwina o absorpci α částic, kterou shledal neuspokojivou jak po 

matematické, tak po koncepční stránce. Píše, že na to vypracoval trochu teorie, která by 

mohla osvětlit i strukturu atomů. Zmiňuje také, že tyto jeho výsledky souhlasí 

s Rutherfordovou teorií atomové struktury, kterou pokládá za lepší, než jakou jsme kdy 

měli.23 O týden později Haraldovi píše: 

Možná jsem zjistil něco málo o struktuře atomů. Nikomu o tom neříkej, jinak bych ti o tom 

nemohl napsat tak brzy. Pokud mám pravdu, tak by to nebyl náznak možnosti (či nemožnosti; jako 

teorie J. J. Thomsona), ale možná kousíček reality. Vzniklo to ze střípků informací, které jsem 

získal z absorpce α částic (ta trocha teorie, o které jsem psal posledně). Chápej, stále se můžu 

mýlit; ještě to není úplně dopracované (avšak nevěřím, že se mýlím); ani nevěřím, že si Rutherford 

myslí, že je to celé šílené; ale on je správný chlap a nikdy by neřekl, že byl přesvědčen o něčem, 

co ještě nebylo dopracováno. Věř mi, tak horlivě usiluji mít to rychle hotové, že už pár dní 

nechodím do laboratoře (to je také tajné).24 

V té době – těsně před odjezdem zpět do Kodaně – Bohr sepisuje tzv. Rutherfordovo 

memorandum (viz pozn. 19) jako podklad pro diskusi s Rutherfordem.25 Právě to představuje 

důležitý materiál pro analýzu Bohrových úvah těsně spjatých s jeho pozdější Konstitucí. Jak 

vidno, Bohr zde srovnává Rutherfordův model s modelem Thomsonovým. Zavádí hypotézu, 

že pro „každý stabilní prstenec [elektronů – pozn. aut.] (každý prstenec vyskytující se 

v běžných atomech), bude existovat určitý poměr mezi kinetickou energií elektronu v prstenci 

a dobou oběhu.“ 26 Tato hypotéza je pro Bohra jedinou možností, která se zdá být schopna 

vysvětlit všechna experimentální fakta a potvrzuje i Planckovy a Einteinovy koncepce 

mechanismu záření. Mimo jiné se zde projevuje i Bohrova chemická erudice či zájem, když 

jako první uvádí, že zmíněná hypotéza poskytuje vysvětlení periodického zákona chemických 

vlastností prvků.27 Nicméně zde provedené kalkulace obsahují důležité chyby, naznačující, že 

Memorandum bylo tvořeno ve spěchu. Ty se pak promítly i do jeho Konstituce, a to zejména, 

co se týče maximálního počtu elektronů v jednom prstenci (n < 8), tedy valence, kterou pak 

dovozuje z chemického chování.28 

 

                                                 
23 Viz [11, s. 237] a [13, s. 4-5]. 
24 Viz [13, s. 103]. 
25 Celé dochované Memorandum (pravděpodobně s absencí několika stránek) viz [13, s. 135–158]. „Zasílám poznámky týkající se struktury 

a stability molekul, o které jste žádal,“ píše Bohr v krátkém průvodním dopise Rutherfordovi. Viz [13, s. 577]. 
26 Viz [13, s. 137]. O použité konstantě K a jejímu neobjasněnému vztahu k Planckově konstantě h viz [3, pozn. 46] a reference tam. 
27 O stránku dříve Bohr píše: „předpokládáme, že chemické vlastnosti záleží na stabilitě nejokrajovějšího prstence, "valenční elektrony"“. Viz 
[13, s. 136]. To je v protikladu s Thomsonovou koncepcí. 
28 Viz druhý díl Bohrovy Konstituce [13, s. 194 a 207], dále pak [12, s. 28-29] či [14, s. 32-33]. 
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Obr. 5: Draft Bohrových kalkulací z roku 1913 týkajících se spirálovitého pádu elektronu 

v Rutherfordově modelu atomu. Píše, že: „kvantová teorie nesměřuje pouze 

k mechanice, ale mechanika směřuje ke kvantové teorii (mechanika jak pro 

,přechody’, tak také pro ,stacionární stavy’).“ (Převzato z [13, s. 243].) 
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1.3 Epochální Konstituce 

Po odjezdu z Manchesteru se Bohr stihl oženit, nicméně místo plánovaných líbánek v Norsku 

pracoval na dokončení slíbeného článku o absopci nabitých částic.29 Po návratu do Kodaně 

dále pokračoval na stabilitě atomů či molekul. V té době ještě nebral v úvahu spektra látek. 

Jakmile se tak stalo, situace se dramaticky změnila. „Jakmile jsem spatřil Balmerovu rovnici, 

celá záležitost mi byla ihned jasná,“ píše po setkání s H. M. Hansenem, který se zabýval 

spektroskopií.30 O měsíc později Bohr posílá Rutherfordovi dopis s první kapitolou 

zamýšleného pojednání. Ještě tentýž měsíc, 20. března 1913, Rutheford odpovídá slovy: 

Obdržel jsem vaši práci v pořádku a přečetl ji s velkým zájmem, ale chci si ji projít znovu pečlivě, 

až budu mít více času. Vaše nápady, pokud jde o druh [mode] původu spektra vodíku jsou velmi 

důmyslné a zdají se dobře řešeny; ale směs [mixture] Planckových idejí se starou mechanikou 

velmi znesnadňuje vytvoření fyzikální představy o tom, co je toho základem. Jako závažná obtíž 

ve vaší hypotéze, o které nepochybuji, že si umíte plně představit, se mi jeví zejména, jak se 

elektron rozhodne, jakou frekvencí bude vibrovat, když přejde z jednoho stacionárního stavu do 

jiného? Zdá se mi, že budete muset předpokládat, že elektron ví předem, kde se zastaví.31  

Bohr následně zasílá Rutherfordovi podrobnější manuskript svého článku. Ten se mu 

zamlouvá, avšak pro svou délku vzhledem k jednomu článku apeluje na to, aby pojednání 

zkrátil.32 Bohr byl však neodbytný, vydal se do Manchesteru a tváří v tvář svoji pozici před 

Rutherfordem obhájil.33 Bohrovo pojednání bylo rozděleno do třech článků34, které vyšly ve 

Filosofickém časopise postupně v červenci, září a listopadu nesouce společný název 

O konstituci atomů a molekul.35 

Nakonec je třeba zdůraznit, že například z fyzikálního hlediska Bohrův počin z roku 1913 

nespočívá, jak se většinou objevuje v učebnicích či skriptech, pouze v navrženém modelu 

atomu vodíku. Ve svém dlouhém a precizním pojednání Bohr rovněž detailně diskutuje 

o struktuře dalších atomů nebo molekul a zabývá se též aspekty Röntgenova záření, 

radioaktivity, optiky či magnetismu. Bohr se vždy snažil své detailně propracované texty řešit 

současně z hlediska obecnosti a komplexnosti. 

                                                 
29 První část v lednu 1913 publikoval a použil i do třetí části Konstituce. Viz [13, s. 5-8]. 
30 Viz [13, s. 110] v překladu [3, s. 21-22]. 
31 Viz [13, s. 112 a 583]. 
32 Rutherford píše, že v Anglii je zvykem podat věci krátce a stručně, oproti Německu, kde se z rovláčnosti dělá cnost. Viz [13, s. 113 a 585]. 
33 Viz [13, s. 113]. Ve svém pojednání však Bohr přeci jen jednu či dvě kapitoly týkající se magnetismu vynechal. Viz [13, s. 254-262]. 
34 V uváděné literatuře se často píše o trilogii článků „On the Constitution of Atoms and Molecules“; z dopisu Rutherfordovi (viz [13, s. 581-
582]) i věcné stránky třech článků z roku 1913 je však zřejmé, že nejde o tři různé články, nýbrž o jeden delší text rozdělený do tří kapitol 

[chapters] či částí [parts] – domnívám se tudíž, že nejde o trilogii (trojí logos) v pravém smyslu slova. Pojem „trilogie“ ujasňuje například 
Zdeněk Neubauer: „"Tolkienovou trilogií" nemíním jen třídílného – a šestiknižního – Pána prstenů [toho Tolkien zamýšlel vydat v jednou 
svazku – pozn. aut]. Míním trojici knih Hobit – Pán prstenů – Silmarillion. Ony představují trojí způsob vyprávění, trojí druh řeči, tedy trojí 

logos.“ Viz [15, s. 9]. U Bohra bychom pak za trojí logos mohli považovat spíše jeho vědecké, filosofické a občanské působení. 
35 Viz [16-18]. Za tento počin obdržel roku 1922 Nobelovu cenu (za fyziku). Na tu byl jmenován ještě dvakrát německými chemiky. Viz [6, 
s. 37]. 
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Obr. 6: Bohrovo znázornění tvorby molekuly vodíku z roku 1913. (Převzato z [19, s. 181].) 

 

Obr. 7: Pravděpodobně první obrázek Bohrova modelu atomu vodíku z roku 1922.  

(Převzato z [20, s. 1406].) 

 

Obr. 8: Bohrova představa periodické tabulky z roku 1923. (Převzato z [19, s. 201].) 

P. Č.
Lístek s poznámkou
Errata: 1915
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1.4 Reakce 

Bohrovo pojednání vyvolalo ve své době zpočátku mnohdy skeptické reakce a někdy až 

bouřlivý nesouhlas ze strany fyzikální obce, neboť jeho převratné závěry, vypracované 

a poskládané i z neslučitelných fyzikálních představ, mnozí považovali za absurdní. Podle 

Kragha je možné hlavní důvody kritiky Bohrova modelu atomu shrnout do pěti propojených 

bodů: (1) Elektrodynamika je výslovně neplatná ve stacionárních stavech. (2) Frekvence 

emitovaného záření není v souladu s frekvencí vibrujících elektronů v atomu. (3) Kvantové 

skoky probíhají diskontinuálně a patrně bez příčiny. (4) Pokud elektrony přeskočí z vyšší na 

nižší hladinu, pak, jak se zdá, má tento proces teleologický charakter. (5) Zdá se být nemožné 

určit stav elektronu v okamžiku, kdy přechází mezi dvěma stacionárními stavy.36 

Podle A. E. McGratha „jde zde o to, že byl navržen model zčásti jako analogie 

jednoduchého harmonického oscilátoru a zčásti jako analogie sluneční soustavy, který 

prokázal, že má vysvětlovací potenciál. Bohrova genialita spočívala v tom, že model navrhl. 

To nebylo samozřejmé, ale opíralo se o Bohrovo přesvědčení, že aplikace kvantových pojmů 

ve statistické mechanice, jak to činili Einstein a Planck, by mohly mít své paralely v oblasti 

dynamiky.“ 37 Nicméně je nutné zdůraznit, že Bohrův kvantový postulát neřeší v žádném 

případě celou problematiku atomového dění, což si Bohr uvědomoval, neboť je spíše smělým 

ad hoc dodatkem ke klasickému porozumění struktury atomu s klasickými pojmy a zákony. 

Zachovává například klasický pojem trajektorie, který je však v rozporu s pozdějším 

principem neurčitosti z roku 1927.38 Oba rámce porozumění však nejsou v souladu, takový 

střet se příčí klasickému či karteziánskému (subjekto-objektovému) způsobu myšlení (z něhož 

vzešla klasická fyzika). To, co tedy nebylo v atomární struktuře možné vysvětlit klasickou 

mechanikou, dovysvětlil brilantně Bohr novými kvantovými postuláty.39 

                                                 
36 Viz [21, s. 349]. O (ne)přijetí Bohrova počinu v Británii viz [22]. K repcepci vyjma [21, s. 334-349] dále pak [22], [7, 3. kap] či [3, § 4]. Sám 
Bohr se později ke svému pojednání kriticky vymezil, svým kolegům podle J. Francka říkaje: „Ne, tomu přeci nemůžete věřit. Tohle je pouze 

hrubé přiblížení. Obsahuje příliš mnoho odhadů a to není filosoficky správně.“ Viz [23]. 
37 Viz [24, s. 216-217].  
38 J. Polkinghorne výstižně popisuje Bohrovo dějinné rozhodnutí ve vztahu k Rutherfordově nestabilnímu modelu: „Uvědomil si, že pokud 

elektron může zaujímat libovolnou oběžnou dráhu kolem jádra, je jeho spirálovitý pád do centra systému nevyhnutelný. Bylo mu to tedy 

nutné zakázat! Bylo třeba omezit pohyb elektronu pouze na vybrané diskrétní oběžné dráhy. Pro zjednodušení problému uvažoval Bohr 

pouze o kruhových drahách.“ Viz [25, s. 25]. Nicméně ony, jak uvádí H. J. Folse, „proslavené elektronové orbity byly jednoduše pseudo-

klasické prostředky reprezentující uvedené stacionární stavy.“ Viz [26, s. 64]. S F. Grygarem dodejme, že „převratnost Bohrova modelu 

atomu z roku 1913 [tkví – pozn. aut.] v Bohrově genialitě a originálním přístupu, pomocí něhož dokázal nahlížet – platónsky řečeno – 

stávající předpoklady jako pouhé předpoklady, a konečně i v Bohrově odvaze navrhovat i neslučitelné ideje či přístupy, což bude 

charakteristické pro jeho pozdější rámec komplementarity, který aplikoval i mimo oblast fyziky.“ Viz [3, s. 24]. Samo slovo předpoklad 
[assumption] se v Bohrově pojednání v různých podobách vyskytuje několikrát. 
39 V roce 1926 se díky Schrödingerově vlnové rovnici ukázalo, že Bohrovo dovysvětlení zapadá do vlnové mechaniky, neboť stacionární 
stavy, popisované Schrödingerovou vlnovou funkcí, vyplývají ze Schrödingerovy slavné rovnice (rovnic). Jak píše R. P. Feynman: „Bohr sice 

dokázal popsat vnitřní pohyb elektronu v atomu vodíku, což zdánlivě vysvětlovalo pozorované spektrum světla vyzařované tímto atomem, 

ale důvod, proč se elektrony pohybovaly právě takovým způsobem, zůstal záhadou.“ Viz [27, s. 296]. Vzhledem k tomu, že Schrödinger lpěl 
na představě hmotného vlnění, byl to až M. Born, který ukázal, že Schrödingerova rovnice nepopisuje hmotné, nýbrž pravděpodobnostní 
vlnění. Tím zavedl do kvantové teorie statistickou interpretaci vlnové funkce. Viz [28]. 
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Obr. 9: Bohrův model atomu vodíku, 

helia, lithia, neonu a sodíku z let 

1921-1923. (Převzato z [19].) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Představy „kubického 

atomu“ G. N. Lewise z roku 1902, 

publikované roku 1923.  

(Převzato z [29, s. 29] v [7, s. 119].) 
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Většina kalkulací však byla prováděna ještě prostřednictvím klasických předpokladů 

a tradiční matematiky. Mohli bychom říci, že šlo o polo-vykonstruovaný atom či model 

atomu na půli cesty, tj. jakýsi klasicko-kvantový „mix“. Ten, ačkoli je rovněž zavádějící, 

přežívá dodnes v doslova reálných představách laiků a studentů (domnívám se, že i učitelů).40 

Bohrův model a nový vhled byl však nesmírně důležitý pro hledačství nových idejí, jež vedly 

k nalezení nové teorie s novým matematickým formalismem. Jak píše Kragh: „Ačkoli 

[Bohrova kvantová] teorie [atomové struktury] přežila pouze o něco málo více než desetiletí, 

kdy byla nahrazena novou kvantovou mechanikou, měla nesmírný význam jak sama o sobě, 

tak i jako podhoubí, ze kterého vyrostla göttingenská kvantová mechanika.“ 41 

1.4.1 Směrem ke kvantové chemii 

Ještě do zhruba třicátých let 20. století panovala v chemické obci skepse vůči kvantové 

mechanice42. Podle Kragha to bylo pro její abstraktní povahu, matematickou složitost, ale 

také právě pro neschopnost využít Bohrovu teorii ve vztahu k chemickým aplikacím.43 Mezi 

chemiky přetrvával tzv. kubický atom, spočívající v elektronech fixovaných v rozích kostky, 

pročež vazby mezi atomy byly znázorněny jako páry elektronů společné dvou atomům.44 

Změna nastala, když v roce 1927 přišli W. Heitler a F. London s úplným kvantově-

mechanickým popisem molekuly vodíku (H2).
45 Spolu s prací L. Paulinga ve třicátých letech 

pak začala vznikat kvantová chemie, osvobozena však od čistě fyzikálních způsobů myšlení, 

s novým interdisciplinárním rámcem. Spolupráce těchto dvou vědeckých disciplín – fyziky 

a chemie – se zdá být určující pro další myšlení a vývoj v této oblasti. 

Těžko si lze představit, jak by se vyvíjely naše představy o atomu nebýt Bohra. Jak jsme 

zmínili, samotná kvantová mechanika vychází z jeho díla a dnes udává směr mnohým 

přírodovědným výzkumům jak ve fyzice, chemii či proniká i do biologie a neurověd.46 

Z kvantové mechaniky pak odvozujeme i praktické dopady v podobě moderní elektroniky či 

laserové techniky, avšak také neblahé události týkající se atomové bomby.47  

 

                                                 
40 O pedagogické hodnotě výkladu Bohrova modelu atomu a jeho současné ignoraci novodobými gymnaziálními učebnicemi píše A. Lacina, 
nicméně pouze z fyzikálního úhlu pohledu. Viz [30]. 
41 Viz [21, s. 327]. 
42 Podle L. Skály oznažení kvantová mechanika [Quantenmechanik] poprvé použil v roce 1924 M. Born. Viz [31, s. 15]. 
43 R. Tolman na konci roku 1921 prohlásil, že celkový pohled chemiků je „nesmírně nesouhlasný s pohledem fyziků s jejich absurdním 

atomem, jako palačinkou rotujících elektronů, postojem, který je pouze jemně pozměněný zbožným přáním, že něco jako vitamín ,h’ by mělo 

nalézt svoji cestu do vlastních životně důležitých orgánů, zcela vyhovující, kubický atom.“; viz [32] v [6, s. 40]. 
44 Viz obr. 10 a [7, s. 118-121]. 
45 Kragh píše, že London neměl respekt k chemickým modelům valence. V dopise Heitlerovi napsal: „Chemici jsou jako tvrdá polena, 

potřebující pravidla, i když jsou nepochopitelná.“ Viz [33, s. 100] v [6, s. 41]. 
46 Ve fyzice či chemii zmiňme třeba horkou novinku v podobě tzv. topologických izolátorů. Viz [34]. K neurovědám viz [35]. 
47 K Heisenbergovu angažmá ve věci vývoje atomové bomby viz [36]. 
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Obr. 11: První stránka Bohrova pojednání z roku 1913. (Převzato z [16].) 
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1.5 Atom filosofů 

Zdůrazňujeme, že vedle naznačených dějinných souvislostí, to bylo zejména Bohrovo rodinné 

a universitní prostředí, jež přispěly k tomu, aby i v prizmatu karteziánského paradigmatu, 

vytvořil převratné dílo, neobvyklé právě svým stylem propojování neslučitelných představ 

klasického a kvantového pohledu, i pro svoji obecnost a komplexnost. A. Einstein, se kterým 

Bohr později diskutoval o povaze reality,48 byl ohromen, že „tento nezajištěný a protikladný 

základ byl dostačující k tomu, aby 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 jeví jako zázrak a jako zázrak se mi to jeví stejně tak i dnes. 

Toto je nejvyšší forma muzikality ve sféře myšlení.“ 49 Nejedná se zde o typickou změnu 

paradigmatu v Kuhnovsky-revolučním smyslu?50 

Podle Kragha lze Bohrův počin chápat ve smyslu reakce na post-newtonovskou Kantovu 

výzvu, totiž, že chemie nikdy nemůže být pravou vědou, protože ve své podstatě není 

matematizovatelná. Lze ji proto redukovat na fyziku. Bohrova teorie však neuspěla ve 

vysvětlení chemie na čistě fyzikálním základě.51  

V uvedených souvislostech nicméně těžko můžeme považovat Bohrův počin za „normální 

vývoj“ vědy. Avšak filosofické zdůvodnění tohoto kroku i po 100 letech není uspokojivé, jak 

pěkně shrnuje Kragh na konci své knihy v příloze Atom filosofů: 

[…] Paul Feyerabend nesouhlasil s Kuhnovým tvrzením, že Bohrova atomová teorie měla svůj 

původ ve vývoji [puzzles] normální vědy. V dlouhém pojednání zaměřeném hlavně na obhajobu 

Bohra vůči pozdějším Popperovým obviněním z dogmatismu, Feyerabend prohlásil, že Bohrovy 

práce byly od samého počátku „ne-normální“, vedeny skrze filosofické principy. Jak vylíčil, Bohr 

byl filosof, nikoliv fyzik, a jak může být filosof zapojený v něčem tak obyčejném, jako je 

normální věda? I když se Bohr zabýval normálním [puzzle-solving] výzkumem, bylo to 

z filosofické perspektivy, jmenovitě tak, že i v drobných problémech mohl vidět potíže zásadního 

charakteru. Neshoda mezi Feyerabendem a Kuhnem se zdá reflektovat odlišné porozumění tomu, 

co tvoří [constitute] normální vědu. V každém případě panuje všeobecný souhlas, že žádné 

z obecných schémat vývoje vědy navržených Kuhnem, Lakatosem, Feyrabendem, či jinými 

filosofy, nepostihuje spletitou historii Bohrovy atomové teorie a její přerod v Heisenbergovu 

kvantovou mechaniku.52 

                                                 
48 Ty Bohr posléze publikoval. Viz [37, s. 199-242]. Zkrácený český překlad z ruštiny viz [38]. 
49 Viz [37] v překladu [3, s. 6]. James Franck šel ještě dál, když v roce 1985 prohlásil, že „o padesát let později se může mnoha lidem zdát, že 

koncept diskrétních kvantových stavů pro atomární elektronový systém byl zřejmý. Mohli bychom se totiž domnívat, že kdyby Bohr tuto 

představu nezavedl, přišel by s ní krátce poté někdo jiný. Tento názor je však absolutně chybný.“ Viz [39, s. 16] v překladu [3, s. 3]. 
50 Viz [40] či [41]. 
51 Viz [6, s. 36]. 
52 Viz [7, s. 369] 
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On the Constitution of Atoms and Molecules. 

By N. BOHR, Dr. phil. Copenhagen53. 

 

Introduction. 

 

N order to explain the results of experiments on scattering of α rays by matter Prof. 

Rutherford54 has given a theory of the structure of atoms. According to this theory, the 

atoms consist of a positively charged nucleus surrounded by a system of electrons kept 

together by attractive forces from the nucleus; the total negative charge of the electrons is 

equal to the positive charge of the nucleus. Further, the nucleus is assumed to be the seat of 

the essential part of the mass of the atom, and to have linear dimensions exceedingly small 

compared with the linear dimensions of the whole atom. The number of electrons in an atom 

is deduced to be approximately equal to half the atomic weight. Great interest is to be 

attributed to this atom-model; for, as Rutherford has shown, the assumption of the existence 

of nuclei, as those in question, seems to be necessary in order to account for the results of the 

experiments on large angle scattering of the α rays55. 

In an attempt to explain some of the properties of matter on the basis of this atom-model 

we meet however, with difficulties of a serious nature arising from the apparent instability of 

the system of electrons: difficulties purposely avoided in atom-models previously considered, 

for instance, in the one proposed by Sir J. J. Thomson56. According to the theory of the latter 

the atom consists of a sphere of uniform positive electrification, inside which the electrons 

move in circular orbits. 

The principal difference between the atom-models proposed by Thomson and Rutherford 

consists in the circumstance the forces acting on the electrons in the atom-model of Thomson 

allow of certain configurations and motions of the electrons for which the system is in a stable 

equilibrium; such configurations, however, apparently do not exist for the second atom-

model. The nature of the difference in question will perhaps be most clearly seen by noticing 

that among the quantities characterizing the first atom a quantity appears–the radius of the 

positive sphere–of dimensions of a length and of the same order of magnitude as the linear 

extension of the atom, while such a length does not appear among the quantities  

 

                                                 
53 Communicated by Prof. E. Rutherford, F.R.S. 
54 E. Rutherford, Phil. Mag. xxi. p. 669 (1911). 
55 See also Geiger and Marsden, Phil. Mag. April 1913. 
56 J. J. Thomson, Phil. Mag. vii. p. 237 (1904). 
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2 ČÁST II 

2.1 O konstituci atomů a molekul: Vázání elektronů kladnými jádry 

 

O konstituci atomů a molekul 

N. BOHR, Dr. phil. Kodaň57 

 

Úvod 

 

A účelem vysvětlení výsledků experimentů rozptylu paprsků α hmotou prof. 

Rutherford58 podal teorii struktury atomů. Podle této teorie atomy sestávají z kladně 

nabitého jádra obklopeného systémem elektronů, které drží pohromadě kvůli přitažlivým 

silám od jádra; celkový záporný náboj elektronů je roven kladnému náboji jádra. Dále je 

přepokládáno, že jádro tvoří podstatnou část hmotnosti atomu a jeho lineální rozměry jsou 

znatelně menší v porovnání s lineárními rozměry celého atomu. Vyvozený počet elektronů 

v atomu je přibližně roven polovině atomové hmotnosti. Tomuto modelu atomu je připisován 

velký význam; neboť, jak ukázal Rutherford, předpoklad existence uvedených jader se zdá 

být nezbytný za účelem vysvětlení výsledků experimentů s paprsky α pod velkým úhlem59. 

Ve snaze vysvětlit některé vlastnosti hmoty na základě tohoto modelu atomu se nicméně 

potkáváme s obtížemi závažné povahy vyvstávajícími ze zjevné nestability systému 

elektronů: obtížemi, které úmyslně neplatily v předchozích modelech atomu, například v tom 

navrženém sirem J. J. Thomsonem60. Podle této teorie atom sestává ze sféry jednotně 

rozloženého kladného náboje, ve které se elektrony pohybují v kruhových orbitech. 

Hlavní rozdíl mezi modely atomu, které navrhli Thomson a Rutherford, stojí na okolnosti, 

že síly působící na elektrony v Thomsonově modelu atomu povolují určité konfigurace 

a pohyby elektronů, pro které je systém ve stabilní rovnováze; takové konfigurace nicméně 

zřejmě neexistují pro druhý model atomu. Povaha takového rozdílu bude možná 

nejzřetelnější, když poznamenáme, že mezi veličinami charakterizujícími první atom 

vystupuje veličina – poloměr kladné sféry – o rozměrech délky a stejného řádu jako lineární 

rozsah atomu, zatímco taková délka se neobjevuje mezi veličinami charakterizujícími druhý 

atom, viz náboje a hmotnosti elektronů a kladného jádra; ony první nemohou být určeny 

pouze s pomocí pozdějších veličin. 
                                                 
57 Komunikováno prof. E. Rutherfordem, F.R.S. (FRS znamená Fellow of the Royal Society, člen Královské společnosti – pozn. překl.) 
58 E. Rutherford, Phil. Mag. xxi. s. 669 (1911). 
59 Viz také Geiger and Marsden, Phil. Mag. April 1913. 
60 J. J. Thomson, Phil. Mag. vii. s. 237 (1904). 
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characterizing the second atom, viz. the charges and masses of the electrons and the positive 

nucleus; nor can it be determined solely by help of the latter quantities. 

The way of considering a problem of this kind has, however, undergone essential 

alterations in recent years owing to the development of the theory of the energy radiation, and 

the direct affirmation of the new assumptions introduced in this theory, found by experiments 

on very different phenomena such as specific heats, photoelectric effect, Röntgen-rays &c. 

The result of the discussion of these questions seems to be a general acknowledgment of the 

inadequacy of the classical electrodynamics in describing the behaviour of systems of atomic 

size61. Whatever the alteration in the laws of motion of the electrons may be, it seems 

necessary to introduce in the laws in question a quantity foreign to the classical 

electrodynamics, i. e. Planck's constant, or as it often is called the elementary quantum of 

action. By the introduction of this quantity the question of the stable configuration of the 

electrons in the atoms is essentially changed as this constant is of such dimensions and 

magnitude that it, together with the mass and charge of the particles, can determine a length of 

the order of magnitude required.  

This paper is an attempt to show that the application of the above ideas to Rutherford's 

atom-model affords a basis for a theory of the constitution of atoms. It will further be shown 

that from this theory we are led to a theory of the constitution of molecules. 

In the present first part of the paper the mechanism of the binding of electrons by 

a positive nucleus is discussed in relation to Planck's theory. It will be shown that it is 

possible from the point of view taken to account in a simple way for the law of the line 

spectrum of hydrogen. Further, reasons are given for a principal hypothesis on which the 

considerations contained in the following parts are based.  

I wish here to express my thanks to Prof. Rutherford his kind and encouraging interest in 

this work. 

 

PART I.–BINDING OF ELECTRONS BY POSITIVE NUCLEI. 

§ 1. General Considerations. 

The inadequacy of the classical electrodynamics in accounting for the properties of atoms 

from an atom-model as Rutherford's, will appear very clearly if we consider a simple system 

consisting of a positively charged nucleus of very small dimensions and an electron 

describing closed orbits around it. For simplicity, let us assume that the mass of the electron is  

                                                 
61 See f. inst., ' Théorie du ravonnement et les quanta.' Rapports de la réunion à Bruxelles, Nov. 1911. Paris, 1912. 
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Nicméně způsob jakým pohlížíme na problém tohoto druhu, prošel v posledních letech 

zásadními změnami kvůli rozvoji teorie energetického záření a přímému potvrzení nových 

předpokladů zavedených v této teorii, založených na experimentech velmi rozličných 

fenoménů jako jsou specifická tepla, fotoelektrický jev, Röntgenovy paprsky, atd. Výsledkem 

diskuse o těchto otázkách se zdá být obecné přijetí neadekvátnosti klasické elektrodynamiky 

pro popis chování systémů na atomové úrovni62. Ať už může být změna v zákonech pohybu 

elektronů jakákoliv, zdá se být nezbytné zavést do těchto zákonů veličinu odlišnou od 

klasické elektrodynamiky, tj. Planckovu konstantu, často nazývanou jako elementární 

kvantum akce1). Zavedením této veličiny se otázka stabilní konfigurace elektronů v atomech 

zásadně změní, jelikož tato konstanta je takových rozměrů a řádu, že spolu s hmotností 

a nábojem částic může určit délku požadovaného řádu. 

Tento článek je pokusem ukázat, že použití výše uvedených myšlenek na Rutherfordův 

model atomu poskytuje základ pro teorii konstituce atomů. Dále ukážeme, že jsme z této 

teorie vedeni k teorii konstituce molekul. 

Tato první část článku pojednává o mechanismu vázání elektronů kladným jádrem ve 

vztahu k Planckově teorii. Ukážeme, že z tohoto pohledu je možné jednoduchým způsobem 

objasnit zákonitosti čárového spektra vodíku. Dále uvedeme východiska pro hlavní hypotézu, 

na které jsou založeny další úvahy obsažené v následujících částech. 

Rád bych zde vyjádřil mé poděkování prof. Rutherfordovi za jeho laskavý a povzbuzující 

zájem o tuto práci. 

 

I. ČÁST – VÁZÁNÍ ELEKTRONŮ KLADNÝMI JÁDRY 

 

§ 1 Obecné úvahy 

 

Neadekvátnost klasické elektrodynamiky pro popis vlastností atomů s příchodem 

takového modelu atomu jako je ten Rutherfordův, bude velmi zřejmá, uvážíme-li jednoduchý 

systém sestávající z kladně nabitého jádra velmi malých rozměrů a elektronu opisující 

uzavřené orbity kolem něj. Pro jednoduchost budeme předpokládat, že hmotnost elektronu je 

zanedbatelně malá v porovnání s hmotností jádra, a dále, že rychlost elektronu je malá  

                                                 
62 Viz např. ' Théorie du ravonnement et les quanta.' Rapports de la réunion à Bruxelles, Nov. 1911. Paris, 1912. 
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negligibly small in comparison with that of the nucleus, and further, that the velocity of the 

electron is small compared with that of light. 

Let us at first assume that there is no energy radiation. In this case the electron will 

describe stationary elliptical orbits. The frequency of revolution ω and the major-axis of the 

orbit 2a will depend on the amount of energy W which must be transferred to the system in 

order to remove the electron to an infinitely great distance apart from the nucleus. Denoting 

the charge of the electron and of the nucleus by –e and E respectively and the mass of the 

electron by m we thus get 

meE

W 2

3

2

π
ω = , 

W

eE
a =2 . . . . (1) 

Further, it can easily be shown that the mean value of the kinetic energy of the electron 

taken for a whole revolution is equal to W. We see that if the value of W is not given there 

will be no values of ω and a characteristic for the system in question. 

Let us now, however, take the effect of the energy radiation into account, calculated in the 

ordinary way from the acceleration of the electron. In this case the electron will no longer 

describe stationary orbits. W will continuously increase, and the electron will approach the 

nucleus describing orbits of smaller and smaller dimensions, and with greater and greater 

frequency; the electron on the average gaining in kinetic energy at the same time as the whole 

system loses energy. This process will go on until the dimensions of the orbit are of the same 

order of magnitude as the dimensions of the electron or those of the nucleus. A simple 

calculation shows that the energy radiated out during the process considered will be 

enormously great compared with that radiated out by ordinary molecular processes.  

It is obvious that the behaviour of such a system will be very different from that of an 

atomic system occurring in nature. In the first place, the actual atoms in their permanent state 

seem to have absolutely fixed dimensions and frequencies. Further, if we consider any 

molecular process, the result seems always to be that after a certain amount of energy 

characteristic for the systems in question is radiated out, the systems will again settle down in 

a stable state of equilibrium, in which the distances apart of the particles are of the same order 

of magnitude as before the process. 

Now the essential point in Planck’s theory of radiation is that the energy radiation from an 

atomic system does not take place in the continuous way assumed in the ordinary 

electrodynamics, but that it, on the contrary, takes place in distinctly separated emissions, the  
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v porovnání s rychlostí světla. 

Nejprve budeme předpokládat, že není vyzařována energie. V tomto případě elektron bude 

opisovat stacionární eliptické orbity. Frekvence oběhu ω a hlavní osa orbitu 2a bude záviset 

na množství energie W, která musí být do systému dodána za účelem přesunutí elektronu 

z orbitu do nekonečně velké vzdálenosti od jádra. Označíme-li náboj elektronu –e a jádra 

E a hmotnost elektronu m, pak dostaneme 

 

meE

W 2

3

2

π
ω = , 

W

eE
a =2 .    (1) 

 

Dále může být jednoduše ukázáno, že střední hodnota kinetické energie elektronu je pro 

celý oběh rovna W. Vidíme, že pokud není dána hodnota W, nezískáme hodnoty 

ω a a charakterizující příslušný systém. 

Nyní však vezmeme v potaz účinek vyzařování energie, vypočtené běžným způsobem ze 

zrychlení elektronu. V tomto případě elektron již nebude opisovat stacionární orbity. W se 

bude nepřetržitě zvyšovat a elektron se bude přibližovat jádru opisuje orbity menších 

a menších rozměrů, a s vyšší a vyšší frekvencí; obecně získává elektron kinetickou energii ve 

chvíli, kdy celý systém energii ztrácí. Tento proces bude pokračovat, dokud rozměry orbitu 

nebudou stejného řádu jako rozměry elektronu nebo jádra. Jednoduché výpočty ukazují, že 

energie vyzářená během uvažovaného procesu bude nesmírně velká v porovnání s tou, která 

je vyzařována běžnými molekulárními procesy. 

Je zřejmé, že chování takového systému bude velmi odlišné od atomového systému 

vyskytujícího se v přírodě. Předně, skutečné atomy v jejich permanentním stavu, zdají se mít 

absolutně neměnné rozměry a frekvence. Pokud dále uvažujeme nějaký molekulární proces, 

zdá se být vždy výsledkem, že je vyzářeno určité množství energie charakteristické pro 

příslušné systémy, tyto systémy se znovu ustálí ve stabilním rovnovážném stavu, ve kterém 

jsou vzájemné vzdálenosti částic stejného řádu jako před započetím procesu. 

Nyní je hlavním bodem v Planckově teorii záření, že vyzařování energie z atomového 

systému se neděje kontinuálně, jak předpokládá běžná elektrodynamika, ale že, naproti tomu,
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amount of energy radiated out from an atomic vibrator of frequency ν in a single emission 

being equal to ντh , where τ is an entire number, and h is a universal constant63.  

Let us now assume that, during the binding of the electron, a homogeneous radiation is 

emitted of a frequency ν, equal to half the frequency of revolution of the electron in its final 

orbit; then, from Planck's theory, we might expect, that the amount of energy emitted by the 

process considered is equal to ντh , where h is Planck’s constant and τ an entire number. If 

we assume that the radiation emitted is homogeneous, the second assumption concerning the 

frequency of the radiation suggests itself, since the frequency of revolution of the electron at 

the beginning of the emission is 0. The question, however, of the rigorous validity of both 

assumptions, and also of the application made of Planck’s theory, will be more closely 

discussed in § 3. 

Putting 

2

ω
τhW = , . . . . . (2) 

we get by help of the formula (1) 

  
22

2222

h

Eme
W

τ
π

= , 
33

2224

h

Eme

τ
π

ω = , 
meE

h
a

2

22

2
2

π
τ

= . . (3) 

If in these expressions we give τ different values we get a series of values for W, ω, and a 

corresponding to a series of configurations of the system. According to the above 

considerations, we are led to assume that these configurations will correspond to states of the 

system in which there is no radiation of energy; states which consequently will be stationary 

as long as the system is not disturbed from outside. We see that the value of W is greatest if 

τ has its smallest value 1. This case will therefore correspond to the most stable state of the 

system, i. e. will correspond to the binding of the electron for the breaking up of which the 

greatest amount of energy is required. 

Putting in the above expressions 1=τ  and eE = , and introducing the experimental values 

  1010.74 −⋅=e ,  1710.315⋅=
m

e
, 2710.56 −⋅=h , 

we get 

  810.112 −⋅=a  cm., 
.sec

1
10.26 15⋅=ω , 13=

e

W
 volt. 

 

                                                 
63 See f. inst., M. Planck, Ann. d. Phys. xxxi. p. 758 (1910); xxxvii. p. 642 (1912); Verh. deutsch. Phys. Ges. 1911, p. 138. 
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se tak děje v jasně oddělených emisích, přičemž množství vyzářené energie z atomu 

vibrujícího frekvencí ν je v jedné emisi rovno ντh , kde τ je celé číslo a h je universální 

konstanta64. 

Nyní předpokládejme, že je během vázání elektronu emitováno homogenní záření 

o frekvenci ν, rovné polovině frekvence oběhu elektronu na svém cílovém orbitu; poté, 

z Plackovy teorie, můžeme očekávat, že množství energie emitované uvažovaným procesem 

je rovno ντh , kde h je Planckova konstanta a τ je celé číslo. Za předpokladu, že je emitované 

záření homogenní, se sám nabízí druhý předpoklad o frekvenci záření, jelikož frekvence 

oběhu elektronu na počátku emise je 0. Nicméně otázka rigorózní platnosti obou předpokladů, 

a také využití Planckovy teorie, bude podrobněji diskutována v § 3. 

 

Zavedením 

2

ω
τhW = ,      (2) 

 

získáme za pomoci rovnice (1) 
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π
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Pokud v těchto rovnících dosadíme za τ různé hodnoty, obdržíme řadu hodnot pro W, ω,  

a a odpovídající řadě konfigurací systému. Podle předchozích úvah, jsme vedeni 

k předpokladu, že tyto konfigurace budou odpovídat stavům systému, ve kterých není 

vyzařována energie; stavům, které v důsledku toho budou stacionární tak dlouho, dokud 

nebude systém zvnějšku narušen. Vidíme, že hodnota W je nejvyšší, pokud τ má svoji nejnižší 

hodnotu 1. Tento případ bude tak odpovídat nejstabilnějšímu stavu systému, tj. bude 

odpovídat vázání elektronu, pro jehož rozbití je nutné největší množství energie. 

Dosazením do předchozích rovnic 1=τ  a eE = , a zavedením experimentálních hodnot 

  10107,4 −⋅=e ,  171031,5 ⋅=
m

e
, 27105,6 −⋅=h , 

získáme 

  8101,12 −⋅=a  cm., 
.sec

1
102,6 15⋅=ω , 13=

e

W
 volt. 

                                                 
64 Viz např.: M. Planck, Ann. d. Phys. xxxi. s. 758 (1910); xxxvii. s. 642 (1912); Verh. deutsch. Phys. Ges. 1911, s. 138. 
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We see that these values are of the same order of magnitude as the linear dimensions of 

the atoms, the optical frequencies, and the ionization-potentials. 

The general importance of Planck’s theory for the discussion of the behaviour of atomic 

systems was originally pointed out by Einstein65. The considerations of Einstein have been 

developed and applied on a number of different phenomena, especially by Stark, Nernst, and 

Sommerfield. The agreement as to the order of magnitude between values observed for the 

frequencies and dimensions of the atoms, and values for these quantities calculated by 

considerations similar to those given above, has been the subject of much discussion. It was 

first pointed out by Haas66, in an attempt to explain the meaning and the value of Planck's 

constant on the basis of J. J. Thomson’s atom-model by help of the linear dimensions and 

frequency of an hydrogen atom. 

Systems of the kind considered in this paper, in which the forces between the particles 

vary inversely as the square of the distance, are discussed in relation to Planck‘s theory by  

J. W. Nicholson67. In a series of papers this author has shown that it seems to be possible to 

account for lines of hitherto unknown origin in the spectra of the stellar nebulae and that of 

the solar corona by assuming the presence in these bodies of certain hypothetical elements of 

exactly indicated constitution. The atoms of these elements are supposed to consist simply of 

a ring of a few electrons surrounding a positive nucleus of negligibly small dimensions. The 

ratios between the frequencies corresponding to the lines in question are compared with the 

ratios between the frequencies corresponding to different modes of vibration of the ring of 

electrons. Nicholson has obtained a relation to Planck’s theory showing that the ratios 

between the wave-length of different sets of lines of the coronal spectrum can be accounted 

for with great accuracy by assuming that the ratio between the energy of the system and the 

frequency of rotation of the ring is equal to an entire multiple of Planck’s constant. The 

quantity Nicholson refers to as the energy is equal to twice the quantity which we have 

denoted above by W. In the latest paper cited Nicholson has found it necessary to give the 

theory a more complicated form, still, however, representing the ratio of energy to frequency 

by a simple function of whole numbers. 

The excellent agreement between the calculated and observed values of the ratios between 

the wave-lengths in question seems a strong argument in favour of the validity of the 

 
                                                 
65 A. Einstein, Ann. d. Phys. xvii. p. 132 (1905); xx. p. 199 (1906); xxii. p. 180 (1907). 
66 A. E. Haas, Jahrb. d. Rad. u. El. vii. p. 261 (1910). See further, A. Schidlof, Ann. d. Phys. xxxv. p. 90 (1911); E. Wertheimer, Phys. Zeitschr. 

xii. p. 409 (1911), Verh. deutsch. Phys. Ges. 1912, p. 431; F. A. Lindemann, Verh. deutsch. Phys. Ges. 1911, pp. 482, 1107; F. Haber, Verh. 

deutsch. Phys. Ges. 1911, p. 1117. 
67 J. W. Nicholson, Month. Not. Roy. Astr. Soc. lxxii. pp. 49,130, 677, 693, 729 (1912). 
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Vidíme, že jsou tyto hodnoty stejného řádu jako lineární rozměry atomů, optické 

frekvence a ionizační potenciály. 

Na obecný význam Planckovy teorie pro diskusi o chování atomových systémů původně 

poukázal Einstein68. Einsteinovy úvahy byly rozvinuty a použity na mnoho odlišných jevů, 

zejména Starkem, Nernstem a Sommerfeldem2). Řádový soulad mezi pozorovanými 

hodnotami frekvencí a rozměrů atomů, a hodnotami vypočtenými na základě podobných úvah 

jako těch uvedených výše, byl předmětem mnoha diskusí. Poprvé na to poukázal Haas69 při 

pokusu vysvětlit význam a hodnotu Planckovy konstanty na základě J. J. Thomsonova 

modelu atomu, za pomoci lineárních rozměrů a frekvence atomu vodíku. 

Systémy takového druhu, jež uvažujeme v tomto článku, ve kterých se síly mezi částicemi 

mění nepřímo úměrně se čtvercem vzdálenosti, diskutuje ve vztahu k Planckově teorii J. W. 

Nicholson70. Tento autor v sérii článků ukázal, že se zdá být možné vysvětlit čáry dosud 

neznámého původu ve spektru hvězdných mlhovin a také sluneční koróny, za předpokladu, že 

se v těchto objektech vyskytují určité hypotetické entity3) přesně dané konstituce. Předpokládá 

se, že atomy těchto prvků jednuduše sestávají z prstence několika elektronů obklopujícího 

kladné jádro zanedbatelně malých rozměrů. Poměry mezi frekvencemi odpovídajícími 

příslušným čarám jsou srovnány s poměry mezi frekvencemi odpovídajícími různým modům 

vibrace prstence elektronů. Nicholson získal vztah podle Planckovy teorie, který ukazuje, že 

poměry mezi vlnovou délkou různých souborů čar koronárního spektra mohou být s velkou 

přesností vysvětleny za předpokladu, že poměr mezi energií systému a frekvencí rotace 

prstence je roven celočíselnému násobku Planckovy konstanty. Veličina, o které Nicholson 

pojednává jako o energii, je rovna dvojnásobku veličiny, kterou jsme výše označili jako W. 

V posledním citovaném článku Nicholson shledal, že je nezbytné dát teorii komplikovanější 

formu, stále však reprezentující poměr energie k frekvenci jakožto jednoduchou funkci celých 

čísel. 

Dokonalý soulad mezi vypočtenými a pozorovanými hodnotami poměrů mezi příslušnými 

vlnovými délkami zdá se silným argumentem ve prospěch platnosti podstaty Nicholsonových 

kalkulací. Proti této teorii však mohou být vzneseny závažné námitky. Tyto námitky jsou úzce 

spojeny s problémem homogenity emitovaného záření. V Nicholsonových kalkulacích je 

frekvence čar v čárovém spektru totožná s frekvencí vibrace mechanického systému ve 
                                                 
68 A. Einstein, Ann. d. Phys. xvii. s. 132 (1905); xx. s. 199 (1906); xxii. s. 180 (1907). 
69 A. E. Haas, Jahrb. d. Rad. u. El. vii. s. 261 (1910). Viz dále: A. Schidlof, Ann. d. Phys. xxxv. s. 90 (1911); E. Wertheimer, Phys. Zeitschr. xii. 
s. 409 (1911), Verh. deutsch. Phys. Ges. 1912, s. 431; F. A. Lindemann, Verh. deutsch. Phys. Ges. 1911, s. 482, 1107; F. Haber, Verh. deutsch. 

Phys. Ges. 1911, s. 1117. 
70 J. W. Nicholson, Month. Not. Roy. Astr. Soc. lxxii. s. 49,130, 677, 693, 729 (1912). 
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foundation of Nicholson’s calculations. Serious objections, however, may be raised against 

the theory. These objections are intimately connected with the problem of the homogeneity of 

the radiation emitted. In Nicholson’s calculations the frequency of lines in a line-spectrum is 

identified with the frequency of vibration of a mechanical system, in a distinctly indicated 

state of equilibrium. As a relation from Planck’s theory is used, we might expect that the 

radiation is sent out in quanta; but systems like those considered, in which the frequency is 

a function of the energy, cannot emit a finite amount of a homogeneous radiation; for, as soon 

as the emission of radiation is started, the energy and also the frequency of the system are 

altered. Further, according to the calculation of Nicholson, the systems are unstable for some 

modes of vibration. Apart from such objections – which may be only formal (see p. 23) – it 

must be remarked, that the theory in the form given does not seem to be able to account for 

the well-known laws of Balmer and Rydberg connecting the frequencies of the lines in the 

line-spectra of the ordinary elements. 

It will now be attempted to show that the difficulties in question disappear if we consider 

the problems from the point of view taken in this paper. Before proceeding it may be useful to 

restate briefly the ideas characterizing the calculations on p. 5. The principal assumptions 

used are: 

(1) That the dynamical equilibrium of the systems in the stationary states can be discussed 

by help of the ordinary mechanics, while the passing of the systems between 

different stationary states cannot be treated on that basis.  

(2) That the latter process is followed by the emission of a homogeneous radiation, for 

which the relation between the frequency and the amount of energy emitted is the 

one given by Planck’s theory. 

The first assumption seems to present itself; for it is known that the ordinary mechanics 

cannot have an absolute validity, but will only hold in calculations of certain mean values of 

the motion of the electrons. On the other hand, in the calculations of the dynamical 

equilibrium in a stationary state in which there is no relative displacement of the particles, we 

need not distinguish between the actual motions and their mean values. The second 

assumption is in obvious contrast to the ordinary ideas of electrodynamics but appears to be 

necessary in order to account for experimental facts. 

In the calculations on page 5 we further made use of the more special assumptions, viz. 

that the different stationary states correspond to the emission of a different number of 

Planck‘s energy-quanta, and that the frequency of the radiation emitted during the passing of 

the system from a state in which no energy is yet radiated out to one of the stationary states, is  

7 
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zřetelně uvedených rovnovážných stavech. Jakmile je použit vztah z Planckovy teorie, mohli 

bychom očekávat, že záření je kvantováno; ale systémy jako tento, ve kterých je frekvence 

funkcí energie, nemohou emitovat určité množství homogenního záření; jakmile je emise 

záření zahájena, energie a také frekvence systému se změní. Dále jsou podle Nicholsonových 

kalkulací tyto systémy pro některé mody vibrace nestabilní. Nehledě na takové námitky – 

které mohou být pouze formální (viz s. 23) – musí být poznamenáno, že se tato teorie v dané 

formě nezdá být schopna vysvětlit dobře známé zákony Balmera a Rydberga pojící frekvence 

čar v čárovém spektru běžných prvků. 

Nyní se pokusíme ukázat, že příslušné obtíže zmizí, uvažujeme-li tyto problémy 

z hlediska přijatého v tomto článku. Předtím může být užitečné stručně zopakovat myšlenky 

charakterizující kalkulace na s. 5. Hlavní použité předpoklady jsou:  

 

(1) Dynamická rovnováha systémů ve stacionárních stavech může být diskutována za 

pomoci klasické mechaniky, zatímco přechod systémů mezi různými stacionárními 

stavy nemůže být posuzován na tomto základě.  

 

(2) Druhý jmenovaný proces je doprovázen emisí homogenního záření, pro nejž je vztah 

mezi frekvencí a množstvím emitované energie dán oním vztahem, který byl získan 

z Planckovy teorie. 

 

První předpoklad se zdá být zcela zřejmý, neboť je známo, že běžná mechanika nemůže 

mít absolutní platnost, ale bude platit pouze v kalkulacích určitých středních hodnot pohybu 

elektronů. Na druhou stranu, v kalkulacích dynamické rovnováhy ve stacionárním stavu, ve 

kterém není vzájemného posunutí částic, nepotřebujeme rozlišovat mezi aktuálními pohyby 

a jejich středními hodnotami. Druhý předpoklad je ve zřejmém rozporu s běžnými idejemi 

elektrodynamiky, ale zdá se být nezbytný k objasnění experimentálních faktů. 

V kalkulacích na straně 5 jsme kromě toho použili více speciálních předpokladů, 

například, že různé stacionární stavy odpovídají emisi různého počtu Plankových kvant 

energie, a že frekvence záření emitovaného během přechodu systému z nějakého stavu, ve 

kterém ještě není vyzařována energie, do jiného ze stacionárních stavů, je rovna polovině 

frekvence oběhu elektronu v druhém stavu. Můžeme, nicméně (viz § 3), také dojít k rovnicím 

(3) pro stacionární stavy za použití předpokladů v poněkud jiné formě. Odložíme proto  
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equal to half the frequency of revolution of the electron in the latter state. We can, however 

(see § 3), also arrive at the expressions (3) for the stationary states by using assumptions of 

somewhat different form. We shall, therefore, postpone the discussion of the special 

assumptions, and first show how by the help of the above principal assumptions, and of the 

expressions (3) for the stationary states, we can account for the line-spectrum of hydrogen. 

 

§ 2. Emission of Line-spectra. 

Spectrum of Hydrogen.–General evidence indicates that an atom of hydrogen consists 

simply of a single electron rotating round a positive nucleus of charge e71. The reformation of 

a hydrogen atom, when the electron has been removed to great distances away from the 

nucleus–e. g. by the effect of electrical discharge in a vacuum tube–will accordingly 

correspond to the binding of an electron by a positive nucleus considered on p. 5. If in (3) we 

put eE = , we get for the total amount of energy radiated out by the formation of one of the 

stationary states, 

22
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The amount of energy emitted by the passing of the system from a state corresponding to 

1ττ =  to one corresponding to 2ττ = , is consequently 
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If now we suppose that the radiation in question is homogeneous, and that the amount of 

energy emitted is equal to νh , where ν is the frequency of the radiation, we get 

νττ hWW =−
12

, 

and from this 
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We see that this expression accounts for the law connecting lines in the spectrum of 

hydrogen. If we put 22 =τ  and let τ1 vary, we get the ordinary Balmer series. If we put 

 

                                                 
71 See f. inst. N. Bohr, Phil. Mag. xxv. p. 24 (1913). The conclusion drawn in the paper cited is strongly supported by the fact that hydrogen, 
in the experiments on positive rays of Sir J. J. Thomson, is the only element which never occurs with a positive charge corresponding to the 
loss of more than one electron (comp. Phil. Mag. xxiv. p. 672 (1912)). 

9 



 

 43 

diskusi speciálních předpokladů a prvně ukážeme, jak za pomoci předchozích principiálních 

předpokladů, a z rovnic (3) pro stacionární stavy, můžeme vysvětlit čárové spektrum vodíku. 

 

§ 2 Emise čárového spektra 

Spektrum vodíku – obecné důkazy svědčí o tom, že atom vodíku sestává pouze z jediného 

elektronu rotujícího kolem kladného jádra s nábojem e72. Přeuspořádání atomu vodíku, 

k němuž dojde, když je elektron přesunut do velkých vzdáleností od jádra – např. vlivem 

elektrického výboje ve vakuové trubici – bude tedy odpovídat vázání elektronu kladným 

jádrem, uvažovaném na s. 5. Jestliže v (3) dosadíme eE = , dostaneme pro celkové množství 

energie vyzářené formováním jednoho ze stacionárních stavů, 
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W = . 

 

Množství energie emitované přechodem systému ze stavu odpovídajícímu 1ττ =  do toho, 

který odpovídá 2ττ = , je tudíž 
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Pokud nyní připustíme, že zmíněné záření je homogenní, a že množství emitované energie 

je rovno νh , kde ν je frekvence záření, dostaneme 

 

νττ hWW =−
12

, 

a z toho 
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Vidíme, že tento výraz vysvětluje zákonitosti pojící čáry ve spektru vodíku. Pokud 

dosadíme 22 =τ  a necháme τ1 nabývat různých hodnot, dostaneme bežnou Balmerovu sérii. 

  

                                                 
72 Viz např. N. Bohr, Phil. Mag. xxv. s. 24 (1913). Závěr z citovaného článku je silně podpořen faktem, že vodík je v experimentech s kladnými 
paprsky sira J. J. Thomsona jediným prvkem, který se za žádných okolností nevyskytuje s kladným nábojem odpovídajícím ztrátě více jak 
jednoho elektronu (srov. Phil. Mag. xxiv. s. 672 (1912)). 
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32 =τ , we get the series in the ultra-red observed by Paschen73 and previously suspected by 

Ritz. If we put 12 =τ  and ..,5,42 =τ , we get series respectively in the extreme ultra-violet 

and the extreme ultra-red, which are not observed, but the existence of which may be 

expected. 

The agreement in question is quantitative as well as qualitative. Putting 

1010.74 −⋅=e ,  1710.315⋅=
m

e
, 2710.56 −⋅=h , 

we get 

15

3

42

10.13
2

⋅=
h

meπ
. 

The observed value for the factor outside the bracket in the formula (4) is 

.10.2903 15⋅  

The agreement between the theoretical and observed values is inside the uncertainty due 

to experimental errors in the constants entering in the expression for the theoretical value. We 

shall in § 3 return to consider the possible importance of the agreement in question. 

It may be remarked that the fact, that it has not been possible to observe more than 12 

lines of the Balmer series in experiments with vacuum tubes, while 33 lines are observed in 

the spectra of some celestial bodies, is just what we should expect from the above theory. 

According to the equation (3) the diameter of the orbit of the electron in the different 

stationary states is proportional to τ2. For 12=τ  the diameter is equal to 610.61 −⋅  cm., or 

equal to the mean distance between the molecules in a gas at a pressure of about 7 mm. 

mercury; for 33=τ  the diameter is equal to 510.21 −⋅  cm., corresponding to the mean 

distance of the molecules at a pressure of about 0.02 mm. mercury. According to the theory 

the necessary condition for the appearance of a great number of lines is therefore a very small 

density of the gas; for simultaneously to obtain an intensity sufficient for observation the 

space filled with the gas must be very great. If the theory is right, we may therefore never 

expect to be able in experiments with vacuum tubes to observe the lines corresponding to high 

numbers of the Balmer series of the emission spectrum of hydrogen; it might, however, be 

possible to observe the lines by investigation of the absorption spectrum of this gas (see § 4). 

It will be observed that we in the above way do not obtain other series of lines, generally 

ascribed to hydrogen; for instance, the series first observed by Pickering74 in the spectrum of  

                                                 
73 F. Paschen, Ann. d. Phys. xxvii. p. 565 (1908). 
74 E. C. Pickering, Astrophys. J. iv p. 369 (1896); v. p. 92 (1897). 
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Pokud dosadíme 32 =τ , obdržíme sérii v ultra červené5), jíž pozoroval Paschen75, a kterou už 

předtím předpovídal Ritz. Pokud dosadíme 12 =τ  a ..,5,42 =τ , dostaneme v prvním případě 

sérii v extrémní ultra fialové, ve druhém v extrémní ultra červené; tyto série sice nejsou 

pozorovány, ale jejich existenci lze očekávat.  

Příslušný soulad je kvantitativní stejně jako kvalitativní. Dosazením  

10107,4 −⋅=e ,  171031,5 ⋅=
m

e
, 27105,6 −⋅=h , 

obdržíme 

15
3

42

101,3
2

⋅=
h

meπ
. 

Pozorovaná hodnota členu před závorkou ve vzorci (4) je 

.10290,3 15⋅  

Soulad mezi teoretickými a pozorovanými hodnotami lze považovat za přesný v rámci 

chyb v experimentáním určení konstant, které vstupují do vztahu pro příslušnou teoretickou 

hodnotu. V § 3 se vrátíme k posouzení možného významu zmíněného souladu. 

Lze poznamenat, že fakt, že nebylo možné pozorovat více jak 12 čar Balmerovy serie 

v experimentech s vakuovými trubicemi, zatímco ve spektru některých nebeských těles je 

pozorováno 33 čar, je právě tím, co bychom měli očekávat od uvedené teorie. Podle rovnice 

(3) je průměr orbitu elektronu v různých stacionárních stavech úměrný τ2. Pro 12=τ  je tento 

průměr roven 6106,1 −⋅  cm, resp. úměrný střední vzdálennosti mezi molekulami v plynu za 

tlaku okolo 7 mm rtuti4); pro 33=τ  je roven 5102,1 −⋅  cm, odpovídající střední vzdálenosti 

molekul za tlaku okolo 0,02 mm rtuti. Podle této teorie je tedy nezbytnou podmínkou výskytu 

velkého počtu čar velmi nízká hustota plynu; současně pro získání dostatečné intenzity pro 

pozorování, musí být prostor vyplnění plynem velmi velký. Pokud je teorie správná, nelze 

očekávat, že budeme kdy schopni v experimentech s vakuovými trubicemi pozorovat čáry 

odpovídající vysokým hodnotám Balmerovy série emisního spektra vodíku; nicméně by 

mohlo být možné pozorovat tyto čáry prozkoumáním absorpčního spektra tohoto plynu (viz 

§ 4). 

Uvidíme, že výše popsaným způsobem nemůžeme získat jiné série čar, obecně 

přisuzované vodíku; např. série poprvé pozorována Pickeringem76 ve spektru hvězdy  

 

                                                 
75 F. Paschen, Ann. d. Phys. xxvii. s. 565 (1908). 
76 E. C. Pickering, Astrophys. J. iv s. 369 (1896); v. s. 92 (1897). 
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the star ζ Puppis, and the set of series recently found by Fowler77 by experiments with 

vacuum tubes containing a mixture of hydrogen and helium. We shall, however, see that, by 

help of the above theory, we can account naturally for these series of lines if we ascribe them 

to helium.  

A neutral atom of the latter element consists, according to Rutherford's theory, of 

a positive nucleus of charge 2e and two electrons. Now considering the binding of a single 

electron by a helium nucleus, we get, putting eE 2=  in the expressions (3) on page 5, and 

proceeding in exactly the same way as above, 
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If we in this formula put, 12 =τ  or 22 =τ , we get series of lines in the extreme ultra-

violet. If we put 32 =τ , and let τ1 vary, we get a series which includes 2 of the series 

observed by Fowler, and denoted by him as the first and second principal series of the 

hydrogen spectrum. If we put 42 =τ , we get the series observed by Pickering in the spectrum 

of ζ Puppis. Every second of the lines in this series is identical with a line in the Balmer series 

of the hydrogen spectrum; the presence of hydrogen in the star in question may therefore 

account for the fact that these lines are of a greater intensity than the rest of the lines in the 

series. The series is also observed in the experiments of Fowler, and denoted in his paper as 

the Sharp series of the hydrogen spectrum. If we finally in the above formula put ..,6,52 =τ , 

we get series, the strong lines of which are to be expected in the ultra-red. 

The reason why the spectrum considered is not observed in ordinary helium tubes may be 

that in such tubes the ionization not so complete as in the star considered or in the 

experiments of Fowler, where a strong discharge was sent through a mixture of hydrogen and 

helium. The condition for the appearance of the spectrum is, according to the above theory, 

that helium atoms are present in a state in which they have lost both their electrons. Now we 

must assume the amount of energy to be used in removing the second electron from a helium 

atom is much greater than that to be used in removing the first. Further, it is known from 

experiments on positive rays, that hydrogen atoms can acquire a negative charge; therefore 

the presence of hydrogen in the experiments of Fowler may effect that more electrons are 

removed from some of the helium atoms than would be the case if only helium were present. 
                                                 
77 A. Fowler, Month. Not. Roy. Astr. Soc. lxxiii Dec. 1912. 
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ζ Puppis, a soubor sérií nedávno nalezených Fowlerem78 při experimentech s vakuovými 

trubicemi obsahujími směs vodíku a helia. Uvidíme však, že za pomoci výše zmíněné teorie 

můžeme vysvětlit tyto série čar, pokud je přisoudíme heliu. 

Neutrální atom posledně jmenovaného prvku sestává, podle Rutherfordovy teorie, 

z kladného jádra náboje 2e a dvou elektronů. Nyní s ohledem na vázání jediného elektronu 

jádrem helia, dostaneme dosazením eE 2=  ve výrazech (3) na s. 5, a postupujíce přesně 

stejným způsobem, jak je uvedeno výše,  
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Pokud v tomto vzorci dosadíme 12 =τ  nebo 22 =τ , obdržíme sérii čar v extrémní ultra 

fialové. Pokud dosadíme 32 =τ  a necháme τ1 nabývat různých hodnot, dostaneme sérii, která 

zahrnuje 2 ze sérií pozorované Fowlerem, a jím označených, jako první a druhá hlavní série 

spektra vodíku. Dosadíme-li 42 =τ , obdržíme sérii pozorovanou Pickeringem ve spektru 

ζ Puppis. Každá druhá z čar v této sérii je totožná s čárou v Balmerově sérii spektra vodíku; 

přítomnost vodíku v příslušné hvězdě tudíž může vysvětlovat tu skutečnost, že tyto čáry jsou 

vyšší intenzity než zbytek čar v sérii. Tato série je též pozorována ve Fowlerových 

experimentech, a je v jeho článku označena jako ostrá série spektra vodíku. Jestliže nakonec 

dosadíme do předchozího vzorce ..,6,52 =τ , dostaneme sérii silných čar, které lze očekávat 

v ultra červené. 

Důvod, proč uvažované spektrum není pozorováno v běžných heliových trubicích, může 

být ten, že v takových trubicích není ionizace zcela kompletní, jako v uvažované hvězdě, nebo 

ve Fowlerových experimentech, v nichž probíhal silný výboj skrze směs vodíku a helia. 

Podmínkou výskytu spektra je, v souladu s výše uvedenou teoríí, že atomy helia se vyskytují 

ve stavu, ve kterém ztratily oba své elektrony. Nyní musíme předpokládat, že množství 

energie, která se má použít na odtržení druhého elektronu z atomů helia, je mnohem větší než 

ta, která se má použít k odtržení prvního. Dále je z experimentů s positivními paprsky6) 

známo, že atomy vodíku mohou nabývat záporného náboje; proto může být přítomnost 

vodíku ve Fowlerových experimentech příčinou toho, že je z některých atomů helia odtrženo 

více elektronů, než by tomu bylo v případě, kdyby bylo přítomno pouze helium. 

                                                 
78 A. Fowler, Month. Not. Roy. Astr. Soc. lxxiii Dec. 1912. 
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Spectra of other substances. – In case of systems containing more electrons we must – in 

conformity with the result of experiments – expect more complicated laws for the line-spectra 

than those considered. I shall try to show that the view taken above allows, at any rate, 

a certain understanding of the laws observed.  

According to Rydberg’s theory–with the generalization given by Ritz79–the frequency 

corresponding to the lines of the spectrum of an element can be expressed by 

)()( 21 ττν sr FF −= , 

where τ1 and τ2 are entire numbers, and F1, F2, F3, . . . . are functions of τ which 

approximately are equal to 
2

1)( a

K

+τ
, 

2
2 )( a

K

+τ
, . . . K is a universal constant, equal to the 

factor outside the bracket in the formula (4) for the spectrum of hydrogen. The different series 

appear if we put τ1 or τ2 equal to a fixed number and let the other vary. 

The circumstance that the frequency can be written as a difference between two functions 

of entire numbers suggests an origin of the lines in the spectra in question similar to the one 

we have assumed for hydrogen; i. e. that the lines correspond to a radiation emitted during the 

passing of the system between two different stationary states. For systems containing more 

than one electron the detailed discussion may be very complicated, as there will be many 

different configurations of the electrons which can be taken into consideration as stationary 

states. This may account for the different sets of series in the line spectra emitted from the 

substances in question. Here I shall only try to show how, by help of the theory, it can be 

simply explained that the constant K entering in Rydberg’s formula is the same for all 

substances. 

Let us assume that the spectrum in question corresponds to the radiation emitted during 

the binding of an electron; and let us further assume that the system including the electron 

considered is neutral. The force on the electron, when at a great distance apart from the 

nucleus and the electrons previously bound, will be very nearly the same as in the above case 

of the binding of an electron by a hydrogen nucleus. The energy corresponding to one of the 

stationary states will therefore for τ great be very nearly equal to that given by the expression 

(3) on p. 5, if we put eE = . For τ great we consequently get 

3

42

2
2

1
2 2

....))(.lim())(.lim(
h

me
FF

π
ττττ === , 

in conformity with Rydberg’s theory. 

                                                 
79 W. Ritz, Phys. Zeitschr. ix. p. 521 (1908). 

12 



 

 49 

Spektra ostatních látek – V případě systémů obsahujících více elektronů musíme – 

v souladu s výsledky experimentů – očekávat komplikovanější zákony čárového spektra než 

ty uvažované. Pokusím se ukázat, že výše uvedený pohled při nejmenším umožňuje jisté 

pochopení pozorovaných zákonů. 

Podle Rydbergovy teorie – se zobecněním podaným Ritzem80 – může být frekvence 

odpovídající čarám spektra prvku vyjádřena jako 

)()( 21 ττν sr FF −= , 

kde τ1 a τ2 jsou celá čísla, a F1, F2, F3,… jsou funkce τ, které jsou přibližně rovny 

2
1)( a

K

+τ
, 

2
2 )( a

K

+τ
,... K je universální konstanta, rovna členu před závorkou ve vzorci (4) 

pro spektrum vodíku. Pokud dosadíme za τ1 nebo τ2 určité číslo a druhé necháme nabývat 

různých hodnot, objeví se různé série. 

Okolnost, že frekvence může být napsána jako rozdíl mezi dvěma funkcemi celých čísel, 

svědčí o původu čar v příslušném spektru, jež je podobné tomu, které jsme předpokládali pro 

vodík; tj. že čáry odpovídají záření emitovanému během přechodu systému mezi dvěma 

odlišnými stacionárními stavy. Pro systémy obsahující více než jeden elektron může být 

detailní diskuse velice komplikovaná, jelikož tu přichází v úvahu mnoho odlišných 

elektronových konfigurací, které mohou být vzaty v úvahu jako stacionární stavy. To může 

vysvětlit různé sady sérií v čárovém spektru emitované z příslušných látek. Zde se pouze 

budu snažit ukázat, jak za pomoci této teorie může být jednoduše vysvětleno, že je konstanta 

K vstupující do Rydbergova vztahu stejná pro všechny látky. 

Přepokládejme, že příslušné spektrum odpovídá záření emitovanému během vázání 

elektronu; a dále předpokládejme, že je systém zahrnující uvažovaný elektron neutrální. Síla 

působící na elektron, který se nachází ve velké vzdálenosti od jádra a elektronů navázaných 

dříve, bude skoro stejná jako ve výše uvedeném případě vázání elektronu jádrem vodíku. 

Energie odpovídající jednomu ze stacionárních stavů bude tedy pro velmi vysoké τ skoro 

stejná s tou, získanou z výrazu (3) na s. 5, pokud dosadíme eE = . Pro velmi vysoké τ tudíž 

dostaneme 

3

42

2
2

1
2 2

...))(lim())(lim(
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FF

π
ττττ ==⋅=⋅ , 

 

v souladu s Rydbergovou teorií. 

                                                 
80 W. Ritz, Phys. Zeitschr. ix. s. 521 (1908). 
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§ 3. General Considerations continued. 

We shall now return to the discussion (see p. 7) of the special assumptions used in 

deducing the expressions (3) on p. 5 for the stationary states of a system consisting of an 

electron rotating round a nucleus. 

For one, we have assumed that the different stationary states correspond to an emission of 

a different number of energy-quanta. Considering systems in which the frequency is a 

function of the energy, this assumption, however, may be regarded as improbable; for as soon 

as one quantum is sent out the frequency is altered. We shall now see that we can leave the 

assumption used and still retain the equation (2) on p. 5, and thereby the formal analogy with 

Planck’s theory. 

Firstly, it will be observed that it has not been necessary, in order to account for the law of 

the spectra by help of the expressions (3) for the stationary states, to assume that in any case 

a radiation is sent out corresponding to more than a single energy-quantum, νh . Further 

information on the frequency of the radiation may be obtained by comparing calculations of 

the energy radiation in the region of slow vibrations based on the above assumptions with 

calculations based on the ordinary mechanics. As is known, calculations on the latter basis are 

in agreement with experiments on the energy radiation in the named region. 

Let us assume that the ratio between the total amount of energy emitted and the frequency 

of revolution of the electron for the different stationary states is given by the equation 

ωτ hfW ).(= , instead of by the equation (2). Proceeding in the same way as above we get in 

this case instead of (3) 

)(2 22

222

τ
π

fh

Eme
W = , 

)(2 33

222

τ
π

ω
fh

Eme
= . 

Assuming as above that the amount of energy emitted during the passing of the system 

from a state corresponding to 1ττ =  to one for which 2ττ =  is equal to νh , we get instead  

of (4) 









−=

)(

1

)(

1

2 1
2

2
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222

ττ
π

ν
ffh

Eme
. 

We see that in order to get an expression of the same form as the Balmer series we must put 

ττ cf =)( . 

In order to determine c let us now consider the passing of the system between two 

successive stationary states corresponding to N=τ  and 1−= Nτ ; introducing ττ cf =)( , 

we get for the frequency of the radiation emitted 
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§ 3 Pokračující obecné úvahy 

Nyní se vrátíme k diskusi (viz s. 7) speciálních předpokladů použitých při odvození 

výrazů (3) na s. 5 pro stacionární stavy systému sestávajícího z elektronu rotujícího kolem 

jádra. 

Zaprvé jsme předpokládali, že různé stacionární stavy odpovídají emisi různého počtu 

energetických kvant. Vzhledem k systémům, kde je frekvence funkcí energie, může však být 

tento předpoklad považován za nepravděpodobný, protože jakmile je kvantum vyzářeno, 

frekvence je pozměněna. Nyní uvidíme, že můžeme tento předpoklad opustit a přitom stále 

zachovat rovnici (2) na s. 5, a tím formální analogii s Planckovou teorií. 

Prvně bude zřejmé, že za účelem vysvětlení spektrálního zákona za pomoci výrazů (3) pro 

stacionární stavy, nebylo nezbytné předpokládat, že v každém případě je záření vysíláno 

odpovídajíc více než jedinému energetickému kvantu, νh . Další informaci ohledně frekvence 

záření lze získat srovnáním kalkulací energie záření v oblasti pomalých vibrací založených na 

předchozích předpokladech, s kalkulacemi založenými na bežné mechanice. Jak je známo, 

kalkulace na tom druhém základě jsou v souladu s experimenty vyzařovnání energie 

v uvedené oblasti. 

Předpokládejme, že poměr mezi celkovým množstvím emitované energie a frekvencí 

oběhu elektronu pro různé stacionární stavy je dán rovnicí ωτ hfW ).(= , namísto rovnice (2). 

Stejným postupem jako tím uvedeným výše, dostaneme v tomto případě namísto (3) 

 

)(2 22

222

τ
π

fh

Eme
W = , 

)(2 33

222

τ
π

ω
fh

Eme
= . 

 

Za výše uvedeného předpokladu, že množství energie emitované během přechodu 

systému ze stavu odpovídajícímu 1ττ =  do toho, pro který 2ττ = , je rovno νh , obdržíme 

namísto (4) 
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Vidíme, že za účelem získání výrazu stejné formy jako u Balmerovy série, musíme dosadit 

ττ cf =)( . 

Za účelem určení c uvažujme nyní přechod systému mezi dvěma po sobě jdoucími 

stacionárními stavy odpovídajícími N=τ  a 1−= Nτ ; zavedením ττ cf =)(  dostaneme pro 

frekvenci emitovaného záření 
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2232

222
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For the frequency of revolution of the electron before and after the emission we have  

333

222

2 Nhc

Eme
N

π
ω =      and     

333

222

1
)1(2 −

=−
Nhc

Eme
N

π
ω . 

If N is great the ratio between the frequency before and after the emission will be very 

near equal to 1; and according to the ordinary electrodynamics we should therefore expect 

that the ratio between the frequency of radiation and the frequency of revolution also is very 

nearly equal to 1. This condition will only be satisfied if 2
1=c . Putting 

2
)(

τ
τ =f , we 

however, again arrive at the equation (2) and consequently at the expression (3) for the 

stationary states. 

If we consider the passing of the system between two states corresponding to N=τ  and 

nN −=τ , where n is small compared with N, we get with the same approximation as above 

putting 
2

)(
τ

τ =f , 

ων n= . 

The possibility of an emission of a radiation of such a frequency may also be interpreted from 

analogy with the ordinary elecrodynamics, as an electron rotating round a nucleus in an 

elliptical orbit will emit a radiation which according to Fourier’s theorem can be resolved into 

homogeneous components, the frequencies of which are ωn , if ω is the frequency of 

revolution of the electron. 

We are thus led to assume that the interpretation of the equation (2) is not that the 

different stationary states correspond to an emission of different numbers of energy-quanta, 

but that the frequency of the energy emitted during the passing of the system from a state in 

which no energy is yet radiated out to one of the different stationary states, is equal to 

different multiples of 
2

ω
, where ω is the frequency of revolution of the electron in the state 

considered. From this assumption we get exactly the same expressions as before for the 

stationary states, and from these by help of the principal assumptions on p. 7 the same 

expression for the law of the hydrogen spectrum. Consequently we may regard our 

preliminary considerations on p. 5 only as a simple form of representing the results of the 

theory. 
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Pro frekvenci oběhu elektronu před a po emisi máme 

 

333
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Pokud je N vysoké, poměr mezi frekvencí před a po emisi bude přibližně roven 1; a podle 

běžné elektrodynamiky bychom tedy měli očekávat, že poměr mezi frekvencí záření 

a frekvencí oběhu je také přibližně roven 1. Tato podmínka bude splněna pouze pokud 2
1=c . 

Dosazením 
2

)(
τ

τ =f  se však znovu dostaneme k rovnici (2) a tudíž k výrazu (3) pro 

stacionární stavy. 

Vezmeme-li v úvahu přechod systému mezi dvěma stavy odpovídajícími N=τ  

a nN −=τ , kde je n malé v porovnání s N, obdržíme na základě stejné aproximace jako 

v předchozím případě dosazením 
2

)(
τ

τ =f , 

 

ων n= . 

Možnost emise záření takové frekvence můžeme také vyložit na základě analogie s běžnou 

elektrodynamikou, pokud bude elektron rotující kolem jádra v eliptickém orbitu emitovat 

záření, které může být podle Fourierova teorému rozloženo do homogenních složek, 

frekvencí, které jsou ωn , pokud ω je frekvence oběhu elektronu. 

Jsme proto vedeni k předpokladu, že rovnici (2) nelze vyložit tak, že různé stacionární 

stavy odpovídají emisi různého počtu energetických kvant, ale že frekvence energie 

emitované během přechodu systému ze stavu, ve kterém ještě není vyzařována energie, do 

jednoho z odlišných stacionárních stavů, je rovna různým násobkům 
2

ω
, kde ω je frekvence 

oběhu elektronu v uvažovaném stavu.  Z tohoto předpokladu dostaneme přesně stejné výrazy 

jako předtím pro stacionární stavy, a z těchto za pomoci hlavních předpokladů na s. 7 stejný 

výraz pro zákon spektra vodíku. V důsledku toho můžeme považovat naše předchozí úvahy 

na s. 5 pouze za jednoduchou formu reprezentující výsledky teorie. 
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Before we leave the discussion of this question, we shall for a moment return to the 

question of the significance of the agreement between the observed and calculated values of 

the constant entering in the expressions (4) for the Balmer series of the hydrogen spectrum. 

From the above consideration it will follow that, taking the starting-point in the form of the 

law of the hydrogen spectrum and assuming that the different lines correspond to 

a homogeneous radiation emitted during the passing between different stationary states, we 

shall arrive at exactly the same expression for the constant in question as that given by (4), if 

we only assume (1) that the radiation is sent out in quanta νh  and (2) that the frequency of 

the radiation emitted during the passing of the system between successive stationary states 

will coincide with the frequency of revolution of the electron in the region of slow vibrations. 

As all the assumptions used in this latter way of representing the theory are of what we 

may call a qualitative character, we are justified in expecting – if the whole way of 

considering is a sound one – an absolute agreement between the values calculated and 

observed for the constant in question, and not only an approximate agreement. The formula 

(4) may therefore be of value in the discussion of the results of experimental determinations 

of the constants e, m, and h. 

While, there obviously can be no question of a mechanical foundation of the calculations 

given in this paper, it is, however possible to give a very simple interpretation of the result of 

the calculation on p. 5 by help of symbols taken from the mechanics. Denoting the angular 

momentum of the electron round the nucleus by M, we have immediately for a circular orbit 

ω
π

T
M = , where ω is the frequency of revolution and T the kinetic energy of the electron; for 

a circular orbit we further have WT =  (see p. 3) and from (2), p. 5, we consequently get 

0MM τ= , 

where             27
0 1004.1

2
−×==

π
h

M . 

If we therefore assume that the orbit of the electron in the stationary states is circular, the 

result of the calculation on p. 5 can be expressed by the simple condition: that the angular 

momentum of the electron round the nucleus in a stationary state of the system is equal to an 

entire multiple of a universal value, independent of the charge on the nucleus. The possible 

importance of the angular momentum in the discussion of atomic systems in relation to 

Planck's theory is emphasized by Nicholson81. 

                                                 
81 J. W. Nicholson loc. cit. p. 679. 
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Předtím než opustíme diskusi o této otázce, vrátíme se na chvíli k otázce významu 

souladu mezi pozorovanými a vypočtenými hodnotami konstant vstupujících do výrazů (4) 

pro Balmerovu sérii spektra vodíku. Z výše uvedené úvahy plyne, že vezmeme-li za výchozí 

bod zákon spektra vodíku a předpokládáme-li, že různé čáry odpovídají homogennímu záření 

emitovanému během přechodu systému mezi dvěma různými stacionárními stavy, dostaneme 

se k přesně stejným výrazům pro příslušné konstanty, jako poskytuje (4), a za pouhého 

předpokladu, že: 1) záření je vysíláno v kvantech νh  a 2) frekvence záření emitovaného 

během přechodu systému mezi po sobě jdoucími stacionárními stavy se bude shodovat 

s frekvencí oběhu elektronu v oblasti pomalých vibrací. 

Jelikož všechny předpoklady použité v posledně uvedeném způsobu reprezentace této 

teorie jsou tím, co bychom mohli nazvat kvalitativním charakterem, jsme oprávnění očekávat 

– pokud je takový způsob uvažování v pořádku – absolutní souhlas mezi vypočtenými 

a pozorovanými hodnotami pro příslušné konstanty, a ne pouze přibližný soulad. Vzorec (4) 

může proto být hodnotný v diskusi o výsledcích experimentálního určení konstant e, m, a h. 

Ztěží lze v tomto článku uvedené kalkulace považovat za mechanické, avšak je možné dát 

výsledkům těchto kalkulací na s. 5 velmi jednoduchý výklad za pomoci symbolů převzatých 

z mechaniky. Označením momentu hybnosti elektronu vzhledem k jádru M, okamžitě máme 

pro kruhový orbit 
ω

π
T

M = , kde ω je frekvence oběhu a T kinetická energie elektronu; pro 

kruhový orbit dále máme WT =  (viz s. 3) a z (2), s. 5, tudíž dostaneme 

 

0MM τ= , 

kde 

             27
0 1004,1

2
−⋅==

π
h

M . 

 

Budeme-li tedy předpokládat, že orbit elektronu ve stacionárních stavech je kruhový, 

mohou být výsledky kalkulací na s. 5 vyjádřeny jednoduchou podmínkou: moment hybnosti 

elektronu kolem jádra je ve stacionárním stavu systému roven celočíselnému násobku 

universální hodnoty, nezávislé na náboji jádra. Možný význam momentu hybnosti v diskusi 

o atomových systémech v souvislosti s Planckovou teorií je zdůrazněn Nicholsonem82. 

                                                 
82 J. W. Nicholson c. d. s. 679. 
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The great number of different stationary states we do not observe except by investigation 

of the emission and absorption of radiation. In most of the other physical phenomena, 

however, we only observe the atoms of the matter in a single distinct state, i. e. the state of the 

atoms at low temperature. From the preceding considerations we are immediately led to the 

assumption that the “permanentˮ state is the one among the stationary states during the 

formation of which the greatest amount of energy is emitted. According to the equation (3) on 

p. 5, this state is the one corresponds to 1=τ . 

 

§ 4. Absorption of Radiation. 

In order to account for Kirchhoff’s law it is necessary to introduce assumptions on the 

mechanism of absorption of radiation which correspond to those we have used considering 

the emission. Thus we must assume that a system consisting of a nucleus and an electron 

rotating round it under certain circumstances can absorb a radiation of a frequency equal to 

the frequency of the homogeneous radiation emitted during the passing of the system between 

different stationary states. Let us consider the radiation emitted during the passing of the 

system between two stationary states A1 and A2 corresponding to values for τ equal to τ1 and 

τ2, 21 ττ > . As the necessary condition for an emission of the radiation in question was the 

presence of systems in the state A1, we must assume that the necessary condition for an 

absorption of the radiation is the presence of systems in the state A2. 

These considerations seem to be in conformity with experiments on absorption in gases. 

In hydrogen gas at ordinary conditions for instance there is no absorption of a radiation of 

a frequency corresponding to the line-spectrum of this gas; such an absorption is only 

observed in hydrogen gas in a luminous state. This is what we should expect according to the 

above. We have on p. 9 assumed that the radiation in question was emitted during the passing 

of the systems between stationary states corresponding to 2≥τ . The state of the atoms in 

hydrogen gas at ordinary conditions should, however, correspond to 1=τ ; furthermore, 

hydrogen atoms at ordinary conditions combine into molecules, i. e. into systems in which the 

electrons have frequencies different from those in the atoms (see Part III.). From the 

circumstance that certain substances in a non-luminous state, as, for instance, sodium vapour, 

absorb radiation corresponding to lines in the line-spectra of the substances, we may, on the 

other hand, conclude that the lines in question are emitted during the passing of the system 

between two states, one of which is the permanent state. 

16 
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Velký počet různých stacionárních stavů nezpozorujeme jinak, než vyšetřením emise 

a absorpce záření. Ve většině ostatních fyzikálních jevů však pozorujeme pouze atomy hmoty 

v jednom charakteristickém stavu, tj. stavu atomů za nízké teploty. Z předcházejících úvah 

jsme okamžitě vedeni k předpokladu, že „permanentníˮ stav je jedním ze stacionárních stavů, 

ze kterého je během formování emitováno největší množství energie. Podle rovnice (3) na s. 5 

je tento stav tím, odpovídajícím 1=τ . 

 

 

 

§ 4 Absorpce záření 

 

Za účelem vysvětlení Kirchhoffova zákona je nezbytné zavést předpoklady o mechanismu 

absorpce záření, které odpovídají těm, které jsme použili při uvažování emise. Musíme tak 

předpokládat, že systém sestávající z jádra a elektronu obíhajícím kolem něj, může za určitých 

okolností absorbovat záření o frekvenci, která se rovná frekvenci homogenního záření 

emitovaného během přechodu systému mezi různými stacionárními stavy. Uvažujme záření 

emitované během přechodu systému mezi dvěma stacionárními stavy A1 a A2 odpovídajícími 

hodnotám pro τ rovno τ1 a τ2, 21 ττ > . Pakliže nezbytnou podmínkou pro emisi příslušného 

záření byla přítomnost systémů ve stavu A1, musíme předpokládat, že nezbytnou podmínou 

pro absorpci záření je přítomnost systémů ve stavu A2. 

Tyto úvahy se zdají být ve shodě s experimenty na absorpci v plynech. Například plynný 

vodík za běžných podmínek neabsorbuje záření o frekvenci, která odpovídá čárovému spektru 

tohoto plynu; taková absorpce je pozorována pouze v plynném vodíku v zářivém stavu. To je 

to, co bychom měli očekávat v souladu s výše uvedeným. Na s. 9 jsme předpokládali, že 

příslušné záření bylo emitováno během přechodu systémů mezi stacionárními stavy 

odpovídajícími 2≥τ . Stav atomů v plynném vodíku by však za běžných podmínek měl 

odpovídat 1=τ ; nadto, atomy vodíku za běžných podmínek tvoří molekuly, tj. systémy, ve 

kterých mají elektrony frekvence odlišné od těch, které mají v atomech (viz III. část). 

Vzhledem k faktu, že některé látky v nezářivém stavu, jako například páry sodíku, absorbují 

záření odpovídající čarám v čárovém spektru těchto látek, můžeme na druhou stranu dojít 

k závěru, že příslušné čáry jsou emitovány během přechodu systému mezi dvěma stavy, 

z nichž jeden je permanentní stav. 
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How much the above considerations differ from an interpretation based on the ordinary 

electrodynamics is perhaps most clearly shown by the fact that we have been forced to 

assume that a system of electrons will absorb a radiation of a frequency different from the 

frequency of vibration of the electrons calculated in the ordinary way. It may in this 

connexion be of interest to mention a generalization of the considerations to which we are led 

by experiments on the photo-electric effect, and which may be able to throw some light on the 

problem in question. Let us consider a state of the system in which the electron is free, i. e. in 

which the electron possesses kinetic energy sufficient to remove to infinite distances from the 

nucleus. If we assume that the motion of the electron is governed by the ordinary mechanics 

and that there is no (sensible) energy radiation, the total energy of the system – as in the 

above considered stationary states – will be constant. Further, there will be perfect continuity 

between the two kinds of states, as the difference between frequency and dimensions of the 

systems in successive stationary states will diminish without limit if τ increases. In the 

following considerations we shall for the sake of brevity refer to the two kinds of states in 

question as “mechanicalˮ states; by this notation only emphasizing the assumption that the 

motion of the electron in both cases can be accounted for by the ordinary mechanics. 

Tracing the analogy between the two kinds of mechanical states, we might now expect the 

possibility of an absorption of radiation, not only corresponding to the passing of the system 

between two different stationary states, but also corresponding to the passing between one of 

the stationary states and a state in which the electron is free; and as above, we might expect 

that the frequency of this radiation was determined by the equation νhE = , where E is the 

difference between the total energy of the system in the two states. As it will be seen, such an 

absorption of radiation is just what is observed in experiments on ionization by ultra-violet 

light and by Röntgen rays. Obviously, we get in this way the same expression for the kinetic 

energy of an electron ejected from an atom by photo-electric effect as that deduced by 

Einstein83, i. e. WhT −= ν , where T is the kinetic energy of the electron ejected, and W the 

total amount of energy emitted during the original binding of the electron. 

The above considerations may further account for the result of some experiments of R. W. 

Wood84 on absorption of light by sodium vapour. In these experiments, an absorption 

corresponding to a very great number of lines in the principal series of the sodium spectrum is 

observed, and in addition a continuous absorption which begins at the head of the series and 

extends to the extreme ultra-violet. This is exactly what we should expect according to the 

                                                 
83 A. Einstein, Ann. d. Phys. xvii. p. 146 (1905). 
84 R. W. Wood, Physical Optics, p. 513 (1911). 
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      Jak moc se předchozí úvahy liší od výkladu založeném na běžné elektrodynamice je asi 

nejzřetelnější na faktu, že jsme byli donuceni k předpokladu, že systém elektronů bude 

absorbovat záření frekvence odlišné od frekvence vibrace elektronů vypočtené běžným 

způsobem. V této souvislosti může být zajímavé zmínit zobecnění úvah, ke kterému jsme 

dovedeni experimenty s fotoelektrickým jevem, a které může trochu osvětlit příslušný 

problém. Uvažujme stav systému, ve kterém je elektron volný, tj. ve kterém elektron má 

dostatečnou kinetickou energii k přesunu do nekonečných vzdáleností od jádra. Budeme-li 

předpokládat, že pohyb elektronu je řízen běžnou mechanikou, a že zde nedochází k 

(citelnému) vyzařování energie, bude celková energie systému – jako ve výše uvažovaných 

stacionárních stavech – konstantní. Dále zde bude dokonalá kontinuita mezi dvěma druhy 

stavů, jelikož rozdíl mezi frekvencí a rozměry systémů v po sobě jdoucích stacionárních 

stavech se bude neustále zmenšovat, pokud se τ zvyšuje. V následujících úvahách budeme 

v zájmu stručnosti o těchto dvou druzích stavů pojednávat jako o „mechanickýchˮ stavech; 

tímto označením pouze zdůrazňujeme předpoklad, že pohyb elektronu v obou případech může 

být vysvětlen běžnou mechanikou.  

Sledujeme-li analogii mezi dvěma druhy mechanických stavů, mohli bychom nyní 

očekávat možnost absorpce záření nejenom odpovídající přechodu systému mezi dvěma 

různými stacionárními stavy, ale také odpovídající přechodu mezi jedním ze stacionárních 

stavů a stavem, ve kterém je elektron volný; a jak je uvedeno výše, mohli bychom očekávat, 

že frekvence tohoto záření by byla určena rovnicí νhE = , kde E je rozdíl mezi celkou energií 

systému ve dvou stavech. Jak se ukáže, taková absorpce záření je právě tím, co je pozorováno 

v experimentech na ionizaci ultra-fialovým světlem a Röntgenovými paprsky. Je zřejmé, že 

tímto způsobem získáme stejný výraz pro kinetickou energii elektronu vypuzeného z atomu 

na základě fotoelektrického jevu, jako ten odvozený Einsteinem85, tj. WhT −= ν , kde T je 

kinetická energie vypuzeného elektronu a W celkové množství energie emitované během 

původního vázání elektronu. 

Předchozí úvahy mohou dále vysvětlit výsledky některých experimentů R. W. Wooda86 na 

absorpci světla parami sodíku. V těchto experimentech je kromě absorpce odpovídající velmi 

vysokému počtu čar v hlavní sérii spektra sodíku, také pozorována kontinuální absorpce, která 

začíná na vrcholu série a rozšiřuje se do extrémní ultra-fialové. Přesně toto bychom měli 

očekávat podle zmíněné analogie, a jak uvidíme, bližší posouzení zmíněných experimentů 

nám umožní sledovat tuto analogii ještě dál. Jak bylo zmíněno na s. 9, poloměr orbitů 

                                                 
85 A. Einstein, Ann. d. Phys. xvii. s. 146 (1905). 
86 R. W. Wood, Physical Optics, s. 513 (1911). 
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analogy in question, and, as we shall see, a closer consideration of the above experiments 

allows us to trace the analogy still further. As mentioned on p. 9 the radii of the orbits of the 

electrons will for stationary states corresponding to high values for τ be very great compared 

with ordinary atomic dimensions. This circumstance was used as an explanation of the non-

appearance in experiments with vacuum-tubes of lines corresponding to the higher numbers in 

the Balmer series of the hydrogen spectrum. This is also in conformity with experiments on 

the emission spectrum of sodium; in the principal series of the emission spectrum of this 

substance rather few lines are observed. Now in Wood’s experiments the pressure was not 

very low, and the states corresponding to high values for τ could therefore not appear; yet in 

the absorption spectrum about 50 lines were detected. In the experiments in question we 

consequently observe an absorption of radiation which is not accompanied by a complete 

transition between two different stationary states. According to the present theory we must 

assume that this absorption is followed by an emission of energy during which the systems 

pass back to the original stationary state. If there are no collisions between the different 

systems this energy will be emitted as a radiation of the same frequency as that absorbed, and 

there will be no true absorption but only a scattering of the original radiation; a true 

absorption will not occur unless the energy in question is transformed by collisions into 

kinetic energy of free particles. In analogy we may now from the above experiments conclude 

that a bound electron – also in cases in which there is no ionization – will have an absorbing 

(scattering) influence on a homogeneous radiation, as soon as the frequency of the radiation is 

greater than hW / , where W is the total amount of energy emitted during the binding of the 

electron. This would be highly in favour of a theory of absorption as the one sketched above, 

as there can in such a case be no question of a coincidence of the frequency of the radiation 

and a characteristic frequency of vibration of the electron. It will further be seen that the 

assumption, that there will be an absorption (scattering) of any radiation corresponding to a 

transition between two different mechanical states, is in perfect analogy with the assumption 

generally used that a free electron will have an absorbing (scattering) influence on light of any 

frequency. Corresponding considerations will hold for the emission of radiation. 

In analogy to the assumption used in this paper that the emission of line-spectra is due to 

the re-formation of atoms after one or more of the lightly bound electrons are removed, we 

may assume that the homogeneous Röntgen radiation is emitted during the settling down of 

the systems after one of the firmly bound electrons escapes, e. g. by impact of cathode 
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elektronů bude pro stacionární stavy odpovídající vysokým hodnotám τ velmi velký 

v porovnání s běžnými atomovými rozměry. Tato okolnost byla použita jako vysvětlení proto, 

že se v experimentech s vakuovými trubicemi neobjevují čáry odpovídající vyšším číslům 

v Balmerově sérii spektra vodíku. To je také v souladu s experimenty na emisi spektra sodíku; 

v hlavní sérii emisního spektra této látky je pozorováno poněkud málo čar. Ve Woodsových 

experimentech nebyl tlak příliš nízký, a tak se nemohly vyskytnout stavy odpovídající 

vysokých hodnotám τ; zatímco v absorpčním spektru bylo detekováno okolo 50 čar. 

V příslušných experimentech tudíž pozorujeme absorpci záření, která není provázená 

kompletním přechodem mezi dvěma různými stacionárními stavy. Podle předložené teorie 

musíme předpokládat, že tato absorpce je následována emisí energie, během níž se systémy 

vrací zpět do svého původního stacionárního stavu. Pokud zde nedochází ke kolizím mezi 

různými systémy, bude tato energie emitována jako záření o stejné frekvenci jako u energie 

absorbované, a nedojde zde k pravé absorpci, ale pouze k rozptylu původního záření; pravá 

absorpce nastane, jestliže je uvažovaná energie kolizemi transformována na kinetickou energii 

volných částic. Analogicky z výše uvedených experimentů můžeme nyní dospět k závěru, že 

vázaný elektron – rovněž tak i v případech, ve kterých nedochází k ionizaci – bude mít 

absorpční (rozptylový) účinek na homogenní záření, jakmile je frekvence tohoto záření vyšší 

než hW / , kde W je celkové množství energie emitované během vázání elektronu. To by 

velmi podporovalo teorii absorpce, jak byla nastíněna výše, jelikož v takovémto případě 

soulad frekvence záření a charakteristické frekvence vibrace elektronu není náhodný. Je dále 

zřejmé, že předpoklad absorpce (rozptylu) jakéhokoliv záření odpovídajícího přechodu mezi 

dvěma různými mechanickýcmi stavy, je v dokonalé analogii s obecně používaným 

předpokladem, že volný elektron bude mít absorpční (rozptylový) účinek na světlo jakékoliv 

frekvence. Odpovídající úvahy budou platit i pro emisi záření. 

Analogicky k předpokladu, který je použitý v tomto článku, tj. že emise čárového spektra 

se děje kvůli přeuspořádání atomů poté, co je jeden nebo více slabě vázaných elektronů 

odtrženo, můžeme předpokládat, že homogenní Röntgenovo záření je emitováno během 

usazování systémů poté, co jeden z pevně vázaných elektronů unikne, např. srážkou  
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particles87. In the next part of this paper, dealing with the constitution of atoms, we shall 

consider the question more closely and try to show that a calculation based on this assumption 

is in quantitative agreement with the results of experiments: here we shall only mention 

briefly a problem with which we meet in such a calculation. 

Experiments on the phenomena of X-rays suggest that not only the emission and 

absorption of radiation cannot be treated by the the help of the ordinary electrodynamics, but 

not even the result of a collision between two electrons of which the one is bound in an atom. 

This is perhaps most clearly shown by some very instructive calculations on the energy of β-

particles emitted from radioactive substances recently published by Rutherford88. These 

calculations strongly suggest that an electron of great velocity in passing through an atom and 

colliding with the electrons bound will loose energy in distinct finite quanta. As is 

immediately seen, this is very different from what we might expect if the result of the 

collisions was governed by the usual mechanical laws. The failure of the classical mechanics 

in such a problem might also be expected beforehand from the absence of anything like 

equipartition of kinetic energy between free electrons and electrons bound in atoms. From the 

point of view of the “mechanicalˮ states we see, however, that the following assumption – 

which is in accord with the above analogy – might be able to account for the result of 

Rutherford calculation and for the absence of equipartition of kinetic energy: two colliding 

electrons, bound or free, will, after the collision as well as before, be in mechanical states. 

Obviously, the introduction of such an assumption would not make any alteration necessary in 

the classical treatment of a collision between two free particles. But, considering a collision 

between a free and a bound electron, it would follow that the bound electron by the collision 

could not acquire a less amount of energy than the difference in energy corresponding to 

successive stationary states, and consequently that the free electron which collides with it 

could not lose a less amount. 

The preliminary and hypothetical character of the above considerations needs not to be 

emphasized. The intention, however, has been to show that the sketched generalization of the 

theory of the stationary states possibly may afford a simple basis of representing a number of 

experimental facts which cannot be explained by help of the ordinary electrodynamics, and 

that the assumptions used do not seem to be inconsistent with experiments on phenomena for 

which a satisfactory explanation has been given by the classical dynamics and the wave 

theory of light. 

                                                 
87 Compare J. J. Thomson, Phil. Mag. xxiii. p. 456 (1912). 
88 E. Rutherford, Phil. Mag. xxiv. pp. 453 & 893 (1912). 
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s katodovými částicemi89. V další části toho článku, pojednávající o konstituci atomů, budeme 

tuto otázku uvažovat podrobněji a pokusíme se ukázat, že kalkulace založená na tomto 

předpokladu je v kvantitativním souladu s výsledky experimentů: zde pouze stručně zmíníme 

problém, na který v takové kalkulaci narážíme. 

Experimenty s paprsky X naznačují, že nejenom emise a absorpce záření nemohou být 

posuzovány za pomoci běžné elektrodynamiky, ale dokonce tomu tak být nemůže ani 

u výsledku kolize7) mezi dvěma elektrony, při které je jeden z nich vázán v atomu. To je snad 

nejzřetelněji prokázáno některými velmi poučnými kalkulacemi energie částic β, emitovaných 

z radioaktivních látek, které nedávno publikoval Rutherford90. Tyto kalkulace silně naznačují, 

že elektron procházející atomem při velké rychlosti ztratí při srážce s vázanými elektrony 

energii ve zřetelných konečných množtsvích8). Jak je okamžitě vidět, je to velmi odlišné od 

toho, co bychom mohli očekávat, pokud by byl výsledek srážek řízen obvyklými 

mechanickými zákony. Selhání klasické mechaniky v takovém problému jsme mohli očekávat 

už dříve, kvůli absenci něčeho takového, jako je rovnoměrné rozdělení kinetické energie mezi 

volnými elektrony a elektrony vázanými v atomech. Z pohledu „mechanickýchˮ stavů však 

vidíme, že následující předpoklad – který je v souladu s přecházející analogií – by mohl být 

schopen vysvětlit výsledky Rutherfordových kalkulací a absenci rovnoměrného rozdělení 

kinetické energie: dva elektrony při srážce, vázané nebo volné, budou po ní stejně jako před 

ní, v mechanických stavech. Je zřejmé, že zavedení takového předpokladu nevyžaduje žádné 

změny pro klasické posuzování srážky mezi dvěma volnými částicemi. Vzhledem ke kolizi 

mezi volným a vázaným elektronem, by ale znamenalo, že vázaný elektron by v důsledku 

srážky nemohl získat menší množství energie, než je rozdíl v energii odpovídající po sobě 

jsoucím stacionárním stavům, a následně, že volný elektron, který se s ním srazí, by nemohl 

ztratit menší množství energie. 

Není třeba zdůrazňovat předběžný a hypotetický charakter předchozích úvah. Nicméně 

záměrem bylo ukázat, že naznačené zobecnění teorie stacionárních stavů může poskytnout 

jednoduchý základ reprezentující množství experimentálních faktů, které nemohou být 

vysvětleny za pomoci běžné elektrodynamiky, a že použité předpoklady se nezdají být 

nekonsistentní s takovými fyzikálními jevy, jímž bylo dáno uspokojivé vysvětlení klasickou 

dynamikou a vlnovou teorií světla. 

                                                 
89 Srovnej J. J. Thomson, Phil. Mag. xxiii. s. 456 (1912). 
90 E. Rutherford, Phil. Mag. xxiv. s. 453 & 893 (1912). 
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§ 5. The permanent State of an Atomic System. 

We shall now return to the main object of this paper – the discussion of the “permanentˮ 

state of a system consisting of nuclei and bound electrons. For a system consisting of 

a nucleus and an electron rotating round it, this state is, according to the above, determined by 

the condition that the angular momentum of the electron round the nucleus is equal to 
π2
h

. 

On the theory of this paper the only neutral atom which contains a single electron is the 

hydrogen atom. The permanent state of this atom should correspond to the values of a and ω 

calculated on p. 5. Unfortunately, however, we know very little of the behaviour of hydrogen 

atoms on account of the small dissociation of hydrogen molecules at ordinary temperatures. In 

order to get a closer comparison with experiments, it is necessary to consider more 

complicated systems. 

Considering systems in which more electrons are bound by a positive nucleus, 

a configuration of the electrons which presents itself as a permanent state is one in which the 

electrons are arranged in a ring round the nucleus. In the discussion of this problem on the 

basis of the ordinary electrodynamics, we meet – apart from the question of the energy 

radiation – with new difficulties due to the question of the stability of the ring. Disregarding 

for a moment this latter difficulty, we shall first consider the dimensions and frequency of the 

systems in relation to Planck’s theory of radiation. 

Let us consider a ring consisting of n electrons rotating round a nucleus of charge E, the 

electrons being arranged at equal angular intervals around the circumference of a circle of 

radius a. 

The total potential energy of the system consisting of the electrons and the nucleus is 
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For the radial force exerted on an electron by the nucleus and the other electrons we get 

)(
1

2 nesE
a

e

da

dP

n
F −−=−= . 

Denoting the kinetic energy of an electron by T and neglecting the electromagnetic forces due 

to the motion of the electrons (see Part II.), we get, putting the centrifugial force on an 

electron equal to the radial force, 
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§ 5 Permanentní stav atomového systému 

Vrátíme se nyní k hlavnímu předmětu tohoto článku – diskusi „permanentníhoˮ stavu 

systému sestávajívího z jader a vázaných elektronů. Pro systém sestávající z jádra a elektronu 

obíhajícího kolem něj, je podle předchozího tento stav určen podmínkou, že moment hybnosti 

elektronu vzhledem k jádru je roven 
π2
h

. 

Na základě teorie, kterou přináší toto pojednání, jediný neutrální atom obsahující jeden 

elektron je atom vodíku. Permanentní stav tohoto atomu by měl odpovídat hodnotám a a ω 

vypočteným na s. 5. Naneštěstí však víme velmi málo o chování atomů vodíku kvůli nízké 

disociaci molekul vodíku za běžných teplot. Aby bylo možné bližšího srovnání s experimenty, 

je třeba vzít v úvahu komplikovanější systémy. 

Pokud uvažujeme systém, kde je kladným jádrem vázáno více elektronů, konfigurace 

elektronů, kterou lze považovat za permanentní stav, je ta, ve které jsou elektrony uspořádány 

v prstenci kolem jádra. V diskusi o tomto problému na základě běžné elektrodynamiky se 

střetáváme – nehledě na otázku vyzařování energie – s novýmy problémy, které se týkájí 

otázky stability prstence. Odhlédneme-li na chvíli od tohoto problému, musíme nejprve zvážit 

rozměry a frekvenci systémů ve vztahu k Planckově teorii záření. 

Uvažujme prstenec sestávající z n elektronů rotujících kolem jádra s nábojem E, elektrony 

jsou uspořádány ve stejných úhlových intervalech po obvodu kruhu o poloměru a. 

Celková potenciální energie systému sestávajícícho z elektronů a jádra je 
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Pro radiální sílu, která působí na elektron v důsledku přítomnosti jádra a ostatních elektronů, 

dostaneme 
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F −−=−= . 

 

Označením kinetické energie elektronu jako T a zanedbáním elektromagnetických sil 

v důsledku pohybu elektronů (viz II. část), obdržíme, položíme-li odstředivou sílu působící na 

elektron rovnu radiální síle, 
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)(
2

2 nesE
a

e

a

T
−= , 

or 

)(
2 nesE
a

e
T −= . 

From this we get for the frequency of revolution 

3

)(

2

1

ma

esEe n−
=

π
ω . 

The total amount of energy W necessary transferred to the system in order to remove the 

electrons to infinite distances apart from the nucleus and from each other is 

nTesE
a

ne
nTPW n =−=−−= )(

2
, 

equal to the total kinetic energy of the electrons. 

We see that the only difference in the above formula and those holding for the motion of a 

single electron in a circular orbit round a nucleus is the exchange of E for nesE − . It is also 

immediately seen that corresponding to the motion of an electron in an elliptical orbit round 

a nucleus, there will be a motion of the n electrons in which each rotates in an elliptical orbit 

with the nucleus in the focus, and the n electrons at any moment are situated at equal angular 

intervals on a circle with the nucleus as the centre. The major axis and frequency of the orbit 

of the single electrons will for this motion be given by the expressions (1) on p. 3 if we 

replace E by nesE − , and W by 
n

W
. Let us now suppose that the system of n electrons 

rotating in a ring round a nucleus is formed in a way analogous to the one assumed for 

a single electron rotating round a nucleus. It will thus be assumed that the electrons, before 

the binding by the nucleus, were at a great distance apart from the latter and possessed no 

sensible velocitics, and also that during the binding a homogeneous radiation is emitted. As in 

the case of a single electron, we have here that the total amount of energy emitted during the 

formation of the system is equal to the final kinetic energy of the electrons. If we now 

suppose that during the formation of the system the electrons at any moment are situated at 

equal angular intervals on the circumference of a circle with the nucleus in the centre, from 

analogy with the considerations on p. 5 we are here led to assume the existence of a series of 

stationary configurations in which the kinetic energy per electron is equal to 
2

ω
τh , where τ is 

an entire number, h Planck’s constant, and ω the frequency of revolution. The configuration 
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)(
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2 nesE
a

e
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T
−= , 

nebo 

)(
2 nesE
a

e
T −= . 

Z toho dostaneme pro frekvenci oběhu 

3

)(

2

1

ma

esEe n−
=

π
ω . 

 

Celkové množství energie W, kterou je nezbytné do systému dodat za účelem přesunutí 

elektronů do nekonečných vzdáleností od jádra a od sebe navzájem je 

nTesE
a

ne
nTPW n =−=−−= )(

2
, 

rovné celkové kinetické energii elektronů. 

Vidíme, že jediný rozdíl v předcházejícím vzorci a v těch, které platí pro pohyb jediného 

elektronu v kruhovém orbitu kolem jádra je záměna E za nesE − . Ihned je také zřejmé, že 

v souladu s pohybem elektronu v eliptickém orbitu okolo jádra, bude existovat pohyb 

n elektronů, ve kterém každý rotuje v eliptickém orbitu s jádrem v ohnisku, a těchto 

n elektronů je v každém okamžiku umístěno ve stejných úhlových intervalech na kruhu 

s jádrem ve středu. Hlavní osa a frekvence orbitu jednotlivých elektronů budou pro tento 

pohyb dány výrazy (1) na s. 3, pokud nahradíme E za nesE − , a W za 
n

W
. Nyní připusťme, 

že systém n elektronů rotujících v prstenci kolem jádra je formován analogicky k tomu, co 

jsme předpokládali pro jediný elektron rotující kolem jádra. Předpokladem tedy bude, že 

elektrony, předtím než jsou vázány jádrem, byly ve velké vzdálenosti od něho a měly 

zanedbatelné rychlosti, a také, že během vázání je emitováno homogenní záření. Jako 

v případě jediného elektronu zde dostáváme, že celkové množství energie emitované během 

formování systému je rovno výsledné kinetické energii elektronů. Připustíme-li nyní, že 

během formování systému jsou elektrony v každém okamžiku umístěny ve stejných úhlových 

intervalech po obvodu kruhu s jádrem ve středu, z analogie s úvahami na s. 5 jsme zde vedeni 

k předpokladu existence série stacionárních konfigurací, ve kterých je kinetická energie na 

elektron rovna 
2

ω
τh , kde τ je celé číslo, h Planckova konstanta, a ω frekvence oběhu. 

Konfigurace, ve které je emitováno největší množství energie, je stejně jako dříve ta, ve které 



 

 68 

in which the greatest amount of energy is emitted is, as before, the one in which 1=τ . This 

configuration we shall assume to be the permanent state of the system if the electrons in this 

state are arranged in a single ring. As for the case of a single electron we get that the angular 

momentum of each of the electrons is equal to 
π2
h

. It may be remarked that instead of 

considering the single electrons we might have considered the ring as an entity. This would, 

however, lead to the same result, for in this case the frequency of revolution ω will be 

replaced by the frequency ωn  of the radiation from the whole ring calculated from the 

ordinary electrodynamics, and T by the total kinetic energy nT . 

There may be many other stationary states corresponding to other ways of forming the 

system. The assumption of the existence of such states seems necessary in order to account 

for the line-spectra of systems containing more than one electron (p. 11); it is also suggested 

by the theory of Nicholson mentioned on p. 6, to which we shall return in a moment. The 

consideration of the spectra, however, gives, as far as I can see, no indication of the existence 

of stationary states in which all the electrons are arranged in a ring and which correspond to 

greater values for the total energy emitted than the one we above have assumed to be the 

permanent state. 

Further, there may be stationary configurations of a system of n electrons and a nucleus of 

charge E in which all the electrons are not arranged in a single ring. The question, however, of 

the existence of such stationary configurations is not essential for our determination of the 

permanent state, as long as we assume that the electrons in this state of the system are 

arranged in a single ring. Systems corresponding to more complicated configurations will be 

discussed on p. 24. 

Using the relation 
2

ω
hT =  we get, by help of the above expressions for T and ω, values 

for a and ω corresponding to the permanent state of the system which only differ from those 

given by the equations (3) on p. 5, by exchange of E for nesE − . 

The question of stability of a ring of electrons rotating round a positive charge is 

discussed in great detail by Sir J. J. Thomson91. An adaption of Thomson’s analysis for the 

case here considered of a ring rotating round a nucleus of negligibly small linear dimensions 

is given by Nicholson92. The investigation of the problem in question naturally divides in two 

parts: one concerning the stability for displacements of the electrons in the plane of the ring;  

                                                 
91 Loc. cit. 
92 Loc. cit. 
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1=τ . Budeme předpokládat, že tato konfigurace je permanentním stavem systému, jestliže 

jsou elektrony v tomto stavu uspořádány v jediném prstenci. Jako v případě jediného 

elektronu dostáváme, že moment hybnosti každého z elektronů je roven 
π2
h

. Všimněme si, že 

namísto uvažování jednotlivých elektronů bychom mohli uvažovat prstenec jako entitu. To by 

nicméně mohlo vést ke stejnému výsledku, pro který by v tomto případě byla frekvence 

oběhu ω nahrazena frekvencí ωn  záření z celého prstence vypočtenou z běžné 

elektrodynamiky, a T by bylo nahrazeno celkovou kinetickou energií nT . 

Může zde být mnoho různých stacionárních stavů odpovídajících jiným způsobům 

formování systému. Předpoklad existence takových stavů se zdá být nezbytný za účelem 

vysvětlení čárového spektra systémů obsahujících více než jeden elektron (s. 11), to také 

naznačuje Nicholsonova teorie zmíněná na s. 6, ke které se za chvíli vrátíme. Úvahy o spektru 

však nenaznačují, pokud vím, existenci stacionárních stavů, ve kterých jsou všechny 

elektrony uspořádány v prstenci, a které odpovídají vyšším hodnotám pro celkovou 

emitovanou energii než pro ten stav, který jsme výše pokládali za permanentní. 

Dále zde mohou být stacionární konfigurace systému n elektronů a jádra náboje E, ve 

kterých nejsou všechny elektrony uspořádány v jediném prstenci. Otázka existence takových 

stacionárních konfigurací však není v tuto chvíli důležitá pro naše určení permanentního 

stavu, jelikož nyní předpokládáme, že elektrony jsou v tomto stavu systému uspořádány 

v jediném kruhu.  Systémy odpovídající komplikovanějším konfiguracím budou diskutovány 

na s. 24. 

Použitím vztahu 
2

ω
hT =  dostaneme, za pomoci předchozích výrazů pro T a ω, hodnoty 

pro a aω odpovídající permenentnímu stavu systému, které se liší od těch získaných z rovnic 

(3) na s. 5 pouze záměnou E za nesE − . 

Otázka stability kruhu elektronů rotujícího kolem kladného náboje je detailně diskutována 

sirem J. J. Thomsonem93. Přizpůsobení Thomsonovy analýzy pro zde uvažovaný případ 

prstence rotujícího kolem jádra zanedbatelně malých lineárních rozměrů podal Nicholson94. 

Vyšetřování tohoto problému se přirozeně dělí do dvou částí: jedna se zabývá stabilitou pro 

posun elektronů v rovině prstence; jedna se zabývá posunem elektronů kolmo k této rovině. 

 

                                                 
93 Tamtéž. 
94 Tamtéž. 
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one concerning displacements perpendicular to this plane. As Nicholson’s calculations show, 

the answer to the question of stability differs very much in the two cases in question. While 

the ring for the latter displacements in general is stable if the number of electrons is not great; 

the ring is in no case considered by Nicholson stable for displacements of the first kind. 

According, however, to the point of view taken in this paper, the question of stability for 

displacements of the electrons in the plane of the ring is most intimately connected with the 

question of the mechanism of the binding of the electrons, and like the latter cannot be treated 

on the basis of the ordinary dynamics. The hypothesis of which we shall make use in the 

following is that the stability of a ring of electrons rotating round a nucleus is secured through 

the above condition of the universal constancy of the angular momentum, together with the 

further condition that the configuration of the particles is the one by the formation of which 

the greatest amount of energy is emitted. As will be shown, this hypothesis is, concerning the 

question of stability for a displacement of the electrons perpendicular to the plane of the ring, 

equivalent to that used in ordinary mechanical calculations. 

Returning to the theory of Nicholson on the origin of lines observed in the spectrum of the 

solar corona, we shall now see that the difficulties mentioned on p. 7 may be only formal. In 

the first place, from the point of view considered above the objection as to the instability of 

the systems for displacements of the electrons in the plane of the ring may not be valid. 

Further, the objection as to the emission of the radiation in quanta will not have reference to 

the calculations in question, if we assume that in the coronal spectrum we are not dealing with 

a true emission but only with a scattering of radiation. This assumption seems probable if we 

consider the conditions in the celestial body in question; for on account of the enormous 

rarefaction of the matter there may be comparatively few collisions to disturb the stationary 

states and to cause a true emission of light corresponding to the transition between different 

stationary states; on the other hand there will in the solar corona be intense illumination of 

light of all frequencies which may excite the natural vibrations of the systems in the different 

stationary states. If the above assumption is correct, we immediately understand the entirely 

different form for the laws connecting the lines discussed by Nicholson and those connecting 

the ordinary line-spectra considered in this paper. 

 

Proceeding to consider systems of a more complicated constitution, we shall make use of 

the following theorem, which can be very simply proved:– 

24 



 

 71 

Jak ukazují Nicholsonovy kalkulace, odpověď na otázku stability se velmi různí 

ve zmíněných dvou případech. Zatímco pro druhý typ posunutí je prstenec obecně stabilní, 

pokud není počet elektronů velký; podle Nicholsona nelze v žádném případě považovat 

prstenec za stabilní pro posun prvního typu. 

Nicméně podle pohledu přijatého v tomto článku, otázka stability pro rozmístění elektronů 

v rovině prstence úzce souvisí s otázkou mechanismu vázání elektronů, a stejně jako 

posledně, nemůže být posuzována na základě běžné dynamiky. Hypotéza, jíž budeme 

následně používat, je ta, že stabilita prstence elektronů rotujícího kolem jádra je zajištěna 

skrze výše uvedenou podmínku universální konstanty momentu hybnosti, společně s další 

podmínkou, totiž že konfigurace částic bude taková, při jejímž formování je emitováno 

největší množství energie. Ukážeme si, že pokud jde o otázku stability pro posun elektronů 

kolmo k rovině prstence, je tato hypotéza ekvivalentní k té, používané v běžných 

mechanických kalkulacích.  

Vrátíme-li se k Nicholsonově teorii o původu čar pozorovaných ve spektru sluneční 

koróny, uvidíme teď, že obtíže zmíněné na s. 7 mohou být pouze formální. V první řadě 

nemusí být z hlediska uvažovaného výše platná námitka, jako je nestabilita systémů pro posun 

elektronů v rovině prstence. Dále námitka, jako emise záření v kvantech nebude mít vztah 

k příslušným kalkulacím za předpokladu, že v koronálním spektru se nejedná o pravou emisi, 

ale pouze o rozptyl záření. Tento předpoklad se zdá být pravděpodobný, vezmeme-li v úvahu 

podmínky v příslušném nebeském tělese; z důvodu obrovského zředění hmoty zde může být 

poměrně málo srážek, které by mohly narušit stacionární stavy a tak způsobit pravou emisi 

světla odpovídající přechodu mezi různými stacionárními stavy; na druhou stranu bude 

ve sluneční koróně silné záření světla všech frekvencí, které může excitovat přirozené vibrace 

systémů v různých stacionárních stavech. Pokud je předchozí předpoklad správný, ihned 

rozumíme zcela odlišné formě zákonů, které vysvětlují vztahy čar diskutované Nicholsonem 

a těch, které popisují běžná čárová spektra uvažovaná v tomto článku. 

 

 

 

Pokud postoupíme ke zvážení systémů s ještě komplikovanější konstitucí, budeme 

používat následující teorém, který může být velmi jednoduše dokázán: – 
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“In every system consisting of electrons and positive nuclei, in which the nuclei are at rest 

and the electrons move in circular orbits with a velocity small compared with the velocity of 

light, the kinetic energy will be numerically equal to half the potential energy.” 

By help of this theorem we get – as in the previons cases of a single electron or of a ring 

rotating round a nucleus – that the total amount of energy emitted, by the formation of the 

systems from a configuration in which the distances apart of the particles are infinitely great 

and in which the particles have no velocities relative to each other, is equal to the kinetic 

energy of the electrons in the final configuration. 

In analogy with the case of a single ring we are here led to assume that corresponding to 

any configuration of equilibrium a series of geometrically similar, stationary configurations of 

the system will exist in which the kinetic energy of every electron is equal to the frequency of 

revolution multiplied by h
2

τ
, where τ is an entire number and h Planck’s constant. In any 

such series of stationary configurations the one corresponding to the greatest amount of 

energy emitted will be the one in which τ for every electron is equal to 1. Considering that the 

ratio of kinetic energy to frequency for a particle rotating in a circular orbit is equal to π times 

the angular momentum round the centre of the orbit, we are therefore led to the following 

simple generalization of the hypotheses mentioned on pp. 15 and 22. 

“In any molecular system consisting of positive nuclei and electrons in which the nuclei 

are at rest relative to each other and the electrons move in circular orbits, the angular 

momentum of every electron round the centre of its orbit will in the permanent state of the 

system be equal to 
π2
h

, where h is Planck’s constant”95. 

In analogy with the considerations on p. 23, we shall assume that a configuration 

satisfying this condition is stable if the total energy of the system is less than in any 

neighbouring configuration satisfying the same condition of the angular momentum of the 

electrons. 

As mentioned in the introduction, the above hypothesis will be used in a following 

communication as a basis for a theory of the constitution of atoms and molecules. It will be 

shown that it leads to results which seem to be in conformity with experiments on a number 

of different phenomena.  

                                                 
95 In the considerations leading to this hypothesis we have assumed that the velocity of the electrons is small compared with the velocity of 
light. The limits of the validity of this assumption will be discussed in Part II. 
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„V každém systému sestávajícím z elektronů a kladných jader, ve kterých jsou jádra 

v klidu a elektrony se pohybují po kruhových orbitech s malou rychlostí v porovnání 

s rychlostí světla, bude kinetická energie číselně rovna polovině energie potenciální.“ 

Za pomoci tohoto teorému nalézáme – jako v předchozích případech u jediného elektronu 

nebo prstence rotujícího kolem jádra –, že celkové množství emitované energie při formování 

systémů z konfigurace, ve které jsou vzájemné vzdálenosti částic nekonečně velké, a ve které 

částice nemají vzájemné rychlosti, je rovno kinetické energii elektronů v konečné konfiguraci. 

Analogicky s případem jediného kruhu jsme zde vedeni k předpokladu, že k jakékoliv 

rovnovážné konfiguraci bude existovat řada geometricky podobných, stacionárních 

konfigurací systému, ve kterých je kinetická energie každého elektronu rovna frekvenci oběhu 

násobené h
2

τ
, kde τ je celé číslo a h je Planckova konstanta. V každé takové řadě 

stacionárních konfigurací je jedna, která odpovídá největšímu množství emitované energie, 

v té je τ pro každý elektron rovno 1. Vzhledem k tomu, že poměr kinetické energie 

k frekvenci pro částici rotující v kruhovém orbitu je roven π násobku momentu hybnosti 

vzhledem ke středu orbitu, jsme vedeni k následujícímu jednoduchému zobecnění hypotéz 

zmíněných na s. 15 a 22. 

 „V každém molekulárním systému sestávajícím z kladných jader a elektronů, ve kterých 

jsou jádra v klidu vzhledem k sobě a elektrony se pohybují v kruhových orbitech, moment 

hybnosti každého elektronu vzhledem ke středu svého orbitu bude v permanentním stavu 

systému roven  
π2
h

, kde h je Planckova konstanta” 96. 

Analogicky s úvahami na s. 23 budeme předpokládat, že konfigurace vyhovující této 

podmínce je stabilní, pokud je celková energie systému menší, než energie jakékoliv blízké 

konfigurace vyhovující stejné podmínce momentu hybnosti elektronů. 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, předcházející hypotézy budou použity v následujícím 

sdělení jako základ pro teorii konstituce atomů a molekul. Ukážeme si, že to vede 

k výsledkům, jež se zdají být ve shodě s experimenty, které se týkají řady odlišných jevů. 

                                                 
96 Při úvahách vedoucích k této hypotéze jsme předpokládali, že rychlost elektronů je malá v porovnání s rychlostí světla. Limity platnosti 
tohoto předpokladu budou diskutovány ve II. části. 
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The foundation of the hypothesis has been sought entirely in its relation with Planck’s 

theory of radiation; by help of considerations given later it will be attempted to throw some 

further light on the foundation of it from another point of view. 

April 5, 1913. 
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Základ hypotézy, o který jsem usiloval, byl hledán zcela ve vztahu k Planckově teorii 

záření; za pomoci úvah, jež budou uvedeny později, se pokusíme tyto základy dále osvětlit 

z jiného úhlu pohledu. 

5. dubna 1913 
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2.1.1 Překladatelské poznámky 

 

Bohrovo pojednání jsme zpočátku překládali jako O struktuře atomů a molekul. Nicméně 

v průběhu studia historických reálií a dobových i současných studií jsme dospěli k názoru, že 

vzhledem k Bohrově snaze podat vyčerpájící výklad struktury atomů a molekul a s tím 

související důsledky, je na místě slovo [Consitution] překládat doslovně jako Konstituce.97  

V překladu jsme se tam, kde to bylo po stránce (českého) jazyka únosné, snažili zachovat 

Bohrův styl vyjadřování a dobové termíny. Nicméně zejména pro trpné rody jsme ve více 

případech použili přítomné časy. Časté Bohrovy vsuvky, které však v angličtině nejsou 

označovány čárkami či pomlčkami, by po mém soudu v češtině činily text pro čtenáře ještě 

obtížnější. Proto jsme je často přesunuli do vedlejší věty. V překladu též zachováváme 

použité jednotky systému cgs. Níže pak uvádíme pár poznámek, které jsou součástí našeho 

překladu a mohou čtenáři pomoci v orientaci s nyní užívanými pojmy.  

 

1) J. Veselka z ruského překladu diskusí Bohra s Einsteinem používá termín „účinkové 

kvantum“.98 

2) Zde je patrně chyba v anglickém originále obsahujícím „Sommerfield“ 

3) Neboli (chemické) „prvky“ 

4) Nyní je tato část spektra označována jako „infračervená“ 

5) Neboli odpovídájí hydrostatickému tlaku 7 mm Hg 

6) Nebo též „anodové paprsky“ či „anodové záření“ 

7) Termín [collision] jsme se rozhodli překládat jako srážka i kolize, v závisloti na kontextu 

8) Neboli „kvantu“ 

 

 

                                                 
97 I. Štoll používá název O složení atomů a molekul. Viz [42, s. 460]. Tento překlad však ze všech tří variant považujeme za nejméně vhodný. 
Konstituce je pojmově širší vyjádření, zahrnující ustavení i uspořádání. 
98 Viz [38]. 
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3 ZÁVĚR 

Záměrem předkladáné práce bylo přiblížit Bohrovo stěžejní vědecké dílo z roku 1913. Toho 

jsme chtěli dosáhnout jeho – historicky prvním – překladem do českého jazyka, opatřeným 

stručným komentářem zasazujícím toto dílo do širšího kontextu či souvislostí.  

Prvním problémem, se kterým jsme se hned na začátku potýkali, byl překlad samotného 

názvu Bohrova díla [On the Constitutions of Atoms and Molecules] a od něho se odvýjející 

název celé bakalářské práce. Bohrovo pojednání jsme zpočátku překládali jako O struktuře 

atomů a molekul. Nicméně z důvodů naznačených v překladatelské poznámce (s. 77) jsme se 

rozhodli pro nadpis O konstituci atomů a molekul.  

Překlad, na kterém jsme pracovali jako první, se však ukázal být poměrně obtížný. Ač 

jsme pojednání nejednou předtím četli a referovali o něm i na studentské konferenci99, je přeci 

jen něco jiného dílo číst, a dílo přeložit. Právě to jsme se snažili činit se snahou podat překlad 

s co možná nejvěrnější podobou originálu. V tomto směru jsme velmi vděčni vedoucímu 

práce doc. Čestmíru Drašarovi a konzultantovi Dr. Filipu Grygarovi, zejména pro jejich 

komentáře, které značně přispěly ke zkvalitnění textu. Avšak je nutné konstatovat, že právě 

pro onu složitost překladu se nepodařilo přeložit Bohrovo trojdílné pojednání z roku 1913 

celé. Pouze jeho – ač základní – první část, resp. první článek sestávající z Úvodu 

a následného Vázání elektronu kladnými jádry. Druhý a třetí článek (Systémy obsahující 

pouze jedno jádro a Systémy obsahující nějkolik jader) zůstaly rozprácovany.100 Doufáme, že 

se k nim vrátíme později. 

Bohrovo dílo jsme se pokusili usadit do celkových souvislostí, a to zejména nejprve 

nástinem Bohrovy cesty od elektronové teorie kovů ke struktuře atomů a molekul, a pak 

nástinem jeho důsledků.  Pro co nejvyšší autenticitu jsme zmíněné reálie opatřili četnými 

citacemi z uvedených publikací nebo Bohrových textů včetně dopisů – mnohé z překladů 

těchto dokumentů, které jsme v bakalářské práci uvedli, se tak poprvé objevují i v češtině. 

Závěrem zdůrazňujeme, že ač jsme se v předkládané práci pokoušeli dějinou událost 

z roku 1913 osvětlit z různých úhlů pohledu, v žádném případě není a ani nemůže být 

vyčerpávájícím pojednáním, a to jak z hlediska komplexnosti Bohrova díla i života, tak 

i z důvodu omezenéno rozsahu práce a krátkého vymezeného času. Nicméně doufáme, že tak 

alespoň svou špetkou přispějeme k – pokud ne přímo zájmu – alespoň širšímu povědomí 

o důležité dějinné epoše, reprezentované osobností vědce, filosofa (a občana) Nielse Bohra.101

                                                 
99 Viz Příloha A, resp. [43]. O další plánované konferenci ke 100. výročí modelu atomu více viz [44]. 
100 Nicméně jsme alepoň „dodrželi“ Směrnici UPa č. 9/2012, doporučující pro bakalářské práce rozsah 35 stran (započítávám liché s.). 
101 Či možná lépe – myslitele Nielse Bohra. Viz [45] a [46]. Dále pak Příloha A, resp. [43] a [44]. 
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