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Richard P. Feynman: O povaze fyzikálních zákonů vydalo nakladatelství Aurora v Praze jako svou 102. publikaci
Jakub Holý
Hodnocení konspektu profesorem:
	Práce je stručná a vůbec se nedotýká filosofie. Je třeba najít a popř. domyslet filosofické aspekty či souvislosti problému.
	[Zjevně konspekt nesplnil představy profesora. Přesto si myslím, že není špatný, jenom text uchopuje jako vědecky-popularizační a nikoliv filosoficky, jak bylo žádáno.]

1. Gravitace jako příklad fyzikálního zákona
Newtonův gravitační zákon říká, že dvě tělesa se přitahují silou přímo úměrnou součinu jejich hmotností a nepřímo úměrnou čtverci jejich vzdálenosti. Zapsáno matematicky:
F = G (mm’/r2),   kde G je konstanta.
Zde pozorujeme jednu z charakteristik fyzikálních zákonů – jsou nejlépe vyjádřeny matematicky. Zatímco některé zákony lze slovem ztěží popsat, vyjádření vzorcem je stručné a jednoznačné, rozumí-li člověk jeho jazyku. Rovněž typické je, že základní myšlenka je v podstatě prostá. (Fyzici říkají, že v jednoduchosti je krása.)
Objev gravitačního zákona se podobá objevu dalších zákonů. Na počátku stála velmi přesná pozorování pohybu planet, provedená Tycho Brahem. Kepler jejich studiem odhalil tři pravidla pohybu planet. Konečný krok učinil Newton, když na ona pravidla aplikoval své úvahy o síle, a následně objevil princip, z nějž pravidla plynou – gravitační sílu. Hledání možností aplikace gravitace vedlo k objasnění přílivu, tvaru Země, pohybu Měsíce. Gravitace působí jak na vzdálenost pár tisíc kilometrů, tak na vzdálenosti přesahující stovky tisíců světlených let. A to je další charakteristikou fyzikálních zákonů, kterou můžeme nazvat univerzalitou – uplatňují se v rozlišných oblastech.
Fyzikální zákony nejsou přesné, vždy existují hranice, za nimiž už neplatí přesně či vůbec. Druhým “nešvarem” je, že objasňují jak něco funguje, ale neříkají proč tomu tak je. Gravitační zákon neprozrazuje nic o tom, proč je gravitace.
2. Vztah matematiky k fyzice
Matematika je užitečná pro zacházení s velkými čísly ve složitých vztazích. Mnoho fyzikálních zákonů lze nejlépe vyjádřit matematicky, matematika je pro fyziku nezbytná. Matematika však není jen jazyk, je to i způsob myšlení str. 42 (zvaný logika), který umožňuje dokázat ekvivalenci výroků, nalézt spojitost mezi různými tvrzeními, rozvinout důsledky tvrzení. Je tedy nezbytným nástrojem při objevování zákonů a zkoumání jejich vzájemných vztahů.
Fyzika se však od matematiky liší. V matematice lze vybrat základní tvrzení (axiomy) a z nich logicky vydedukovat všechny důsledky. Lze vybrat různé axiomy a vytvořit různé systémy, a tedy matematici přirozeně tíhnou k co největší obecnosti. Zato fyzikové se potýkají s reálným světem, o jehož základních axiomech nemají potuchy a postupně jen objevují jejich důsledky, a tedy postupují opačně než matematikové. To má za následek řadu rozdílů mezi matematikou a fyzikou. Ve fyzice může objevená věta mít podstatně širší platnost (aplikace v dalších oblastech, než oblast objevu), než se dá předpokládat z jejího vyvození, zatímco v matematice důsledek nikdy nepřekročí předpoklady. Rovněž různá, matematicky ekvivalentní tvrzení mohou mít kvalitativně velmi rozdílné povahy str. 54 a různou hodnotu při odvozování dalších zákonitostí.
3. Velké principy zachování
Zákon zachování říká, že existuje veličina, jejíž hodnota v uzavřeném systému změřená kdykoliv je stejná. Takovou veličinou je například elektrický náboj a energie. Význam principů zachování spočívá v tom, že jsou obecnými principy uplatňujícími se v řadě zákonů. Věda je nejistá, spočívá v předpovědích a zobecnění, bez nichž by však neměla smysl. Takové principy, jejichž platnost lze předpokládat v řadě oblastí, jsou pro předpovědi nesmírně cenné. Předpokládáme-li, že princip platí i v nové, dosud neprozkoumané oblasti, nesmírně to usnadňuje její mapování. Rovněž zaměřujeme-li se na výjimky, kdy se zdají ověřené principy neplatnými, povede to nejspíš k novému objevu.
Známe stále více zákonů, přesto se z nich nedaří složit jeden obraz, některé k sobě vysloveně nepasují. Přesto vyznačují  určité společné rysy – například právě platnost principů zachování.
Z principu relativity plyne, že pokud se něco zachovává, pak se to zachovává lokálně. To znamená, že určité množství zachovávající se veličiny se může přesunout z místa na místo, není však možné, aby na jednom místě zmizelo a zároveň se objevilo na jiném (to proto, že pojem “zároveň” je relativní).
Kromě velkých principů zachování existují částečné principy zachování, např. zákon zachování podivnosti. To je vlastnost částic, která se zachovává při tzv. rychlých reakcích, nikoliv však při pomalých (proto se jmenuje podivnost). Takových veličin, které se zachovávají jenom při jistém druhu změn, je více.
Při povrchním pohledu se zdá, že různé principy spolu vůbec nesouvisejí. Lze však mezi nimi nalézt hluboká propojení, jako v případě lokálnosti principů zachování a principu relativity.
4. Symetrie fyzikálních zákonů
Dle profesora Weyla “věc je symetrická, pokud s ní můžete udělat něco tak, že když skončíte, vypadá stejně jako předtím.” str. 94 Fyzikální zákon je symetrický, pokud se užitím určité operace nezmění, tj. dopadne-li pokus stejně. To platí o translaci v prostoru (posuneme-li pokusný systém, výsledek je týž), prodlevu v čase (nezáleží na tom, kdy s pokusem začnu,  jsou-li podstatné výchozí podmínky stejné), pootočení v prostoru o pevný úhel. Symetrii představuje i princip relativity, neboť říká, že zákony se nezmění, pohybuje-li se soustava rovnoměrně přímočaře. Naopak nesymetrickými operacemi jsou změna škály (neboť vše se skládá z atomů konečné velikosti), rotace. Rovněž předpoklad pravolevé symetrie se ukázal nepravdivým, tj. fyzikální zákony umožňují rozlišit “vpravo” a  “vlevo”.
Existuje hluboká souvislost mezi symetriemi a principy zachování, což plyne z kvantové mechaniky. Ze symetrie translace lze odvodit zákon zachování hybnosti, ze symetrie posunu v čase zákon zachování energie, ze symetrie pootočení plyne zákon zachování momentu hybnosti.
Příkladem symetrie je také existence antičástice ke každé částici (elektron a jeho antičástice pozitron jsou takřka totožné, liší se jen elektrickým nábojem).
Lze pozorovat i téměř-symetrie, například na 99,99% příroda nerozlišuje pravou a levou stranu, existuje jenom jeden jev, při němž se odlišují (viz radioaktivní rozpady, v nichž figurují elektron a neutrino) str. 112 a 117.
5. Rozlišení minulosti a budoucnosti
Rozlišení budoucnosti a minulosti nám připadá zcela přirozené a očekávali bychom, že existuje zákon na nejnižší úrovni, jímž se řídí atomy a jenž je jednosměrný, tj. nevratný. Takový zákon však neexistuje. Gravitační zákon, zákony elektřiny a magnetismu, zákony řídící jaderné síly (snad s výjimkou nepříliš podstatného –rozpadu) jsou časově reversibilní. Příčinu nevratnosti, s níž se všude setkáváme, je třeba hledat jinde.
Nevratnost spočívá v tom, že nevratné procesy nejsou skutečně jednosměrné. Mohou probíhat v obou směrech, ale zatímco jistá posloupnost dějů, jimiž jsou tvořeny, je pravděpodobná, v opačném pořadí je sice možná, leč vysoce nepravděpodobná.
Jedním z principů tohoto světa je, že se mění z uspořádaného stavu do neuspořádaného. Je znám jako princip nevratnosti (či entropie) a lze jej též formulovat takto: “bez vnějšího zásahu dostupnost energie neustále klesá.” Snadnost odebírání energie vyjadřuje teplota – čím vyšší teplotní rozdíl, tím snazší je přechod energie. Vesmír tedy spěje k vyrovnání všech teplot. Příčinou je chaotický pohyb molekul, nositelů tepelné energie, který podléhá zákonům pravděpodobnosti.
Pozorujeme zde další rys fyzikálních zákonů – zřejmý jev, nevratnost, není zřejmým důsledkem zákonů. Je běžné, že “fyzikální zákony nemají viditelný vztah k naší každodenní zkušenosti.” str. 132/133 “Věci pro reálný svět nejdůležitější se jeví jako komplikovaný a jakoby náhodný důsledek spousty zákonů.” str. 133 Tedy od pochopení základních zákonů je daleko k pochopení dějů našeho světa. Lze si představit určitou hierarchii zákonů přírody, seřazených podle “složitosti” jejich předmětů, od zákonů mikročástic po zákony politiky. Žádný ze stupňů není nadřazen ostatním, všechny jsou provázané a důležité.
6. Pravděpodobnost a neurčitost
Chce-li se člověk  dozvědět něco o povaze fyzikálních zákonů, je nezbytné mluvit o povaze elementárních částic. Ovšem děje zahrnující elementární částice jsou nepochopitelné z běžné zkušenosti, neboť elementární částice jsou velmi vzdáleny makroskopickým objektům z nich složených, s nimiž se běžně setkáváme. Feynman se dokonce domnívá, že “kvantové teorii nerozumí nikdo.” str. 141 Jinak řečeno, člověk ji musí přijmou jaká je a nemučit se otázkou, jak je to či ono možné.
Jednou z podivností elementárních částic je, že mají charakter vlnění i částic, a přitom nejsou zcela ani jedním. Ve známém pokusu elektrony z bodového zdroje dopadají na plochu s dvěma otvory za níž je detektor měřící hustotu dopadu v tom kterém místě. Výsledky měření odpovídají tomu, co bychom očekávali při vlnění, tzv. interferenční obrazec způsobený vzájemným působením vln procházejících jedním a druhým otvorem. Přitom však ze zdroje vyletují jednotlivé elektrony ve značných časových odstupech, a tedy se nemohou navzájem ovlivňovat. Elektron proletí jedním z otvorů, ale přitom jakoby “věděl” že jsou tam dva a že se podle toho má chovat jako interferující vlna. Zakryjeme-li však jeden otvor či zjišťujeme-li kterým otvorem skutečně projde, interferenční obrazec zaniká a dopad je takový jako u částic. V mikrosvětě platí, že pozorování ovlivňuje pozorovaný objekt (odraz fotonu …). Heisenbergův princip neurčitosti říká, že je nemožné zjistit, kterým otvorem elektron prošel, a současně nenarušit interferenční obrazec. Z pokusu rovněž plyne, že budoucnost je nedeterministická – neexistuje žádný způsob, jak určit, kterým z otvorů částice projde. Náhoda (respektive pravděpodobnost) je tedy přírodě vlastní.
Problém fyziků spočívá v tom, že příroda si často nevybírá ty možnosti, které pokládáme za nejrozumnější; vědec se musí vzdát svých přesvědčení o tom, jaká příroda musí být, aby nebyl zaslepený vůči tomu, jaká je.
7. Hledání nových zákonů
Nový zákon prochází třemi stádii. Nejdříve musí přijít nápad, jak by to či ono mohlo fungovat. Poté se rozvíjí důsledky z něj plynoucí, a nakonec se experimentálně testuje jejich soulad s realitou. Teorie se však nikdy nestává jistotou, protože ji lze pouze vyvrátit, nikoliv potvrdit – vždy může ještě existovat experiment, který ji vyvrací, ale ještě nebyl proveden. Experimentátoři se zaměřují na výjimky a usilují o vyvrácení známých zákonů, a tak brání stagnaci vědy. 
Odhad zákona lze provést mnoha způsoby, například můžeme na oblast aplikovat některý princip symetrie, uhodnout správnou rovnici (Schrödinger), snažit se sladit několik zákonů (Maxwell). Lze však předpokládat, že všechny tyto známé postupy už někdo zkoušel, a je tedy zapotřebí přijít s něčím novým. Z neurčité teorie lze vyvodit jakékoliv důsledky, proto se musí dobrá teorie tomuto nešvaru vyhnout.
Fyzikové zkoumající nové oblasti se snaží tam roztáhnout působnost zákonů již známých. Je totiž lepší předpokládat platnost zákona, kterýžto předpoklad lze vyvracet, než se topit v nevědomosti. Takové rozšiřování působnosti je přirozeně nejisté  a pochybné, ale vede k pokroku. “Je nutné rozšířit myšlenky za hranice oblastí, kde byly testovány.” str. 178
Feynman předpovídá, že buď jednou budeme znát všechny zákony, nebo budou pokusy stále dražší a těžší.

