
Fyzika – 6. ročník ZŠ 

 
1.1.12  Model atomu 
 
Atom byl od dob řeckého učence Démokrita (cca 400 let př.n.l.) téměř až do konce 19. století 
považován za nedělitelný. Fyzikové však objevili elektrony, a počátkem 20. století i jádro 
atomu a částice, z nichž se jádro skládá - neutrony a protony. 
 
Mnoha pokusy (ve fyzice říkáme také experimenty) bylo zjištěno, že:  
 
Elektrony mají záporný elektrický náboj. 
Protony mají stejně velký, ale kladný elektrický náboj. 
Neutrony nemají žádný elektrický náboj (říkáme také, že jsou elekricky neutrální). 
 
 
Přes veškeré snahy vědců vytvořit věrný model atomu (tj. zpodobnit jej v názorném měřítku, 
popsat jeho vlastnosti a vysvětlit jimi děje uvnitř a mezi atomy)  nemůžeme ani dnes 
prohlásit, že naše poznání atomu je konečné. Na základě nových objevů a potvrzených teorií 
probíhá neustálé zpřesňování modelu atomu. Pro dobrou představu na základní škole postačí 
tento zjednodušený model: 
 
 

 
 

 
Atom se skládá z jádra a z elektronového obalu.  
Elektronový obal je tvořen jedním a více elektrony. Elektron má záporný náboj. 
Elektrony obíhají kolem jádra. 
Jádro je tvořeno protonem (pouze vodík) nebo protony a neutrony (ostatní prvky). 
Protony mají kladný náboj stejné velikosti (a opačného znaménka) jako elektron. 
 
Ve fyzice se zajímáme nejčastěji o prvky, jejichž atomy jsou v tzv. základním stavu. Tehdy 
je počet protonů v jádře a elektronů v obalu stejný. Atom prvku je v takovém případě 
elektricky neutrální. 
 
Atomy, v nichž je nestejný počet protonů a elektronů (určitý počet elektronů oproti 
základnímu stavu jim přebývá nebo chybí) se zabývá zejména chemie. Studuje chemické 
chování prvků a jejich sloučenin (např. reakce s ostatními látkami a jaké látky při chemické 
reakci vznikají). 
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Připomeňme si ještě jednou: Atomy všech existujících prvků se skládají z různého počtu tří 
druhů elementárních částic - z protonů a neutronů v jádře a elektronů v elektronovém obalu. 
 
Žádný atom se tedy neskládá pouze z elektronů! 
 
 
 
Další z nedokonalých modelů atomu, tentokrát skutečného prvku vodíku, by mohl zobrazovat 
obrázek níže. Atom je zde „rozříznut“. Je patrné jádro, nepoměrně větší, než by odpovídalo 
velikosti elektronového obalu: 
 
 

 
 
Zobrazit věrně vzájemné velikosti jádra a elektronového obalu vodíku není na papíře či 
obrazovce možné. Kdybychom zvolili velikost jádra např. 2 milimetry, elektronový obal by 
sahal do vzdálenosti 200 metrů od jádra. 
 
 
 
Jiné modely atomů jiných prvků zobrazují dva obrázky níže: 
 

                 
 
Jde o atomy berylia a lithia (poznáte který je který?) 
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Podrobnosti o stavbě atomů všech existujících prvků nalezneme v tzv. periodické tabulce 
prvků: 
 
 

 
 
 
 
Jaké další vlastnosti každého z prvků lze v tabulce vyčíst, se naučíte až v předmětu chemie ve 
vyšších ročnících. V 6. třídě si postačí všimnout, proč se tato tabulka prvků nazývá periodická 
tabulka prvků. (Návod: Prohlédněte si pozorně barevné vysvětlivky uprostřed tabulky a 
zkuste je dát do souvislosti s řádky nebo sloupci tabulky.) 
 
Mohli byste si také zapamatovat např. chemickou značku některého ze známých prvků - 
vodíku, kyslíku, uhlíku, dusíku, železa, mědi, zinku, olova nebo cínu.  


