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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího:

Studium možností sjednocení různých typů interakcí v mikrosvětě popisovaných dnešním Stan-
dardním Modelem (SM) patří mezi zásadní témata moderní částicové fyziky. Teorie velkého sjedno-
cení (grand unified theories, GUTs), tj. kalibrační teorie Yang-Millsova typu založené na prostých
rozšířeních SU(3)× SU(2)×U(1) grupy symetrie SM (např. SU(5), SO(10) případně E6) patří v
tomto smyslu mezi kanonické realizace tohoto programu. Pro svoji bohatou fenomenologii zahrnující
mimo jiné např. efekty nezachování baryonového čísla se tyto modely v poslední době opět dostávají
do centra pozornosti částicové komunity, a to zejména v souvislosti s přípravou obřích experimentů
nové generace (např. Hyper-K v Japonsku a DUNE v USA) schopných testovat hypotézu konečné
doby života protonu na úrovni poločasů rozpadu řádu 1035 roků.

Mezi základní strukturální aspekty specifických GUT modelů patří zejména otázky spojené s
minimalitou uvažované konstrukce (zejména ve smyslu její matematické jednoduchosti, realističnosti
a prediktivní síly) a způsobu narušení rozšířené kalibrační grupy. Zevrubné studium odpovídajícího
Higgsova modelu pak představuje první krok k formulaci uvažovaného schematu jakožto konzistentní
kvantové teorie pole.

Předložená práce se zaměřuje na některé technické aspekty minimálního renormalizovatelného
SO(10) Higgsova modelu, jenž je teoretickým základem pro konstrukci tzv. minimální potenciálně
realistické SO(10) teorie velkého sjednocení; ta představuje jeden z nemnoha modelů typu GUT, jež
mohou být v principu testovatelné na výše zmíněných aparaturách. Jejím ústředním tématem je pak
studium základního typu radiačních korekcí, tzv. skalárních betafunkcí, jež podstatným způsobem
vypovídají o použitelnosti metod poruchového rozvoje v uvedeném schematu.

Úkolem Pavla Presse byl v tomto kontextu zejména výpočet UV-divergencí potřebných jedno-
smyčkových dvou- a čtyřbodových Greenových funkcí a odvození relevantních betafunkcí metodou
přímého výpočtu odpovídajících Feynmanových grafů. To je relativně přímočaré v případě, že jsou
uvažovány pouze efekty self-interakce adjungovaného skaláru; rozšíření pro případ přítomnosti další
skalární reprezentace (transformující se např. jako self-duální část plně antisymetrického tenzoru)
bylo ponecháno jako doplňková možnost. Odpovídající výpočty bylo z technických důvodu vhodné
provést nejdříve ve zjednodušeném schematu s SO(4) kalibrační symetrií (viz. kapitola 3); zobec-
nění získaných výsledků pro případ SO(10) Higgsova modelu v kapitole 4 je pak víceméně triviální
záležitostí.

Hlavní výsledky práce prezentované v sekci 4.3, tj. algebraické výrazy pro jednosmyčkové beta-
funkce obou bezrozměrných vazeb parametrizujících vedoucí část skalárního potenciálu minimálního
SO(10) Higgsova modelu jsou originální, a jako takové jsou bezpochyby přínosem k současnému chá-
pání jeho kvantové struktury na poruchové úrovni. Jejich správnost je navíc potvrzena porovnáním s
dřívějšími výsledky odvozenými technikami efektivního potenciálu (shrnutými v kapitole 5.2).

Co se týká technické kvality vlastního textu a jeho rozsahu, zde již bohužel zdaleka tak spokojený
nejsem. Práci poměrně výrazně uškodila liknavost, s níž student přistoupil k jejímu sepisování –
navzdory opakovaným upozorněním na nutnost včasného zahájení tohoto úkonu (chápu, že ne vždy
záživného) se mi první verze rukopisu dostala do ruky necelé dva týdny před termínem odevzdání,
kdy na výraznější zásah do textu (tím méně na doplnění a rozšíření jeho nejzajímavějších částí) již
nezbývalo moc času. Za nejpodstatnější nedostatky v tomto směru považuji:

1. celkově nepříliš přehledné značení a špatnou „stravitelnost“ některých (zejména technických)
částí textu;

2. absenci byt’ základní numerické analýzy získaných výsledků, tj. např. identifikaci případných
(kvazi-) fixních bodů odpovídajícího (parciálního) RG-toku;



3. málo detailní a částečně nepřesnou diskusi volby kalibrace v kapitole 3.3; narozdíl od QED se
pojem Lorentzovy kalibrace v kontextu neabelovských kalibračních teorií nepoužívá;

4. chybějící detaily v kapitolách 5.1 a 5.2, které z tohoto důvodu nepředstavují výraznou přidanou
hodnotu; detailní diskuse metody efektivního potenciálu v Apendixu D je pak za daného stavu
věcí prakticky zbytečná.

Škoda je to o to větší, že s trochou snahy a trpělivosti by bylo bývalo relativně jednoduché získané
výsledky přetavit ve špičkovou diplomovou práci (a tím s přehledem završit několikaleté úspěšné
studentovo působení na tomto poli); zároveň mohl vzniknout hodnotný a ucelený studijní materiál
pro mladší kolegy. V tomto smyslu bych si dovolil Pavlovi doporučit (a to zejména s přihlédnutím
k jeho ambicím pokračovat v doktorském kurzu na jedné z předních amerických univerzit), aby k
dalšímu studiu a hlavně k prezentaci svých výsledků přistupoval s mnohem větší odpovědností –
Ovidiovo „Finis coronat opus“ ani přes propast věků nijak neztratilo na své naléhavosti.

I přes tyto výhrady však rozhodně doporučuji uznat předkládanou práci jako diplomovou a navr-
huji ji ohodnotit stupněm „velmi dobře“.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

• Byl bych rád, kdyby se student ještě pokusil o zpracování alespoň základní numerické analýzy ve
smyslu bodu 2. výše; její výsledky by mohl v krátkosti prezentovat v rámci obhajoby.
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