
 

STANDARDNÍ MODEL V KOSTCE 

Současný stav našich znalostí zákonů mikrosvěta je shrnut ve standardním modelu. Podle něj 

jsou základními stavebními kameny hmoty tři generace fundamentálních fermionů , tj. částic 

se spinem 1/2, jež se dále dělí na kvarky a leptony.  

  Fundamentální fermiony Síly 

 
Generace 1 2 3 název nosič 

 
kvarky u u u c c c t t t elektromagnetické foton 

  d d d s s s b b b slabé W+, W-,Z 

leptony ν e ν μ ν τ silné gluony 

  e μ τ     

    Každý z šesti kvarků, označovaných symboly u (z anglického up), d (down), s (strange), c 

(charm), t (top), b (bottom) , existuje ještě ve třech různých stavech, poeticky nazývaných 

„barvy“ . Z kvarků první generace jsou složeny například protony a neutrony, jež spolu 

s elektrony vytvářejí atomy a tím i většinu hmoty na Zemi i ve viditelné části vesmíru.  

    Mezi kvarky a leptony působí čtyři typy sil: gravitační, elektromagnetické, slabé a silné . 

Kromě gravitační, jež v mikrosvětě nehraje prakticky žádnou roli, mají ostatní síly důležitou 

společnou charakteristiku: lze je popsat pomocí výměny, zprostředkujících částic, či nosičů, 

nazývaných intermediální vektorové bosony (IVB), jež mají všechny spin 1. Základní rozdíl 

mezi kvarky a leptony je v tom, že silné síly působí jen na barevné částice a tedy jen mezi 

kvarky. Právě tyto síly zodpovídají za vazbu kvarků uvnitř protonů a neutronů a společně 

s elektromagnetickými silami za existenci a vlastnosti atomů. Ani bez slabých sil by ovšem 

vesmír nevypadal tak, jak vypadá. Ačkoliv jsou skutečně slabé na vzdálenostech řádu průměru 

protonu, mají jednu důležitou vlastnost: nejsou invariantní vůči prostorové (P) a nábojové (C) 

inverzi (tj. záměně pojmů „vpravo“ a „vlevo“, resp. „částice“ a „antičástice“), ba ani vůči 

kombinované prostorové a nábojové inverzi (CP). Přitom právě narušení CP invariance je 

klíčem k pochopení, proč je ve vesmíru více hmoty než antihmoty.  

    Kromě částic uvedených v tabulce hraje ve SM důležitou roli i tzv. Higgsův boson , částice 

se spinem nula, jež je ve standardním modelu v obrazném slova smyslu odpovědná za 

velikost hmotností kvarků, leptonů a intermediálních vektorových bosonů 3.  

http://66.102.9.104/search?q=cache:-HbdY1lbyh0J:www.cscasfyz.fzu.cz/2004/05/#pozn3


    Elektromagnetické a slabé síly jsou v rámci SM popsány teorií, formulovanou koncem 60. 

let minulého století S. Glashowem, Abdusem Salamem a S. Weinbergem ( GSW teorie ). 

Teorie silných sil byla formulována v roce 1973 D. Grossem, F. Wilczekem a D. Politzerem 

(autoři obdrželi Nobelovu cenu za fyzku za rok 2004). Její název kvantová chromodynamika 

(QCD) odráží skutečnost, že tato síla působí jen na částice nesoucí „barvu“.  

    Skutečnost, že kvarky a gluony, na rozdíl od leptonů, neexistují jako volné částice a že má 

přesto smysl o nich mluvit jako o základních stavebních kamenech hmoty, se opírá o důležité 

zjištění. Ačkoliv kvarky nelze z protonu či neutronu vyrazit tak, jako elektrony z atomů, 

experimentálně zjišťujeme, že je-li energie vyráženého kvarku či gluonu dostatečně velká, 

vylétávají ve směru kvarků či gluonů úhlově kolimované svazky částic, nazývané jety . 

Z měření jejich vlastností pak usuzujeme na dynamiku samotných kvarků a gluonů. Jety dnes 

hrají při hledání zákonů mikrosvěta klíčovou roli, kterou v minulosti hrály jen částice samotné.  

 


