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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

 

Tématem studentovi bakalářské práce je studium tzv. lichého sektoru vnitřní parity 

v nízkoenergetickém sektoru kvantové chromodynamiky. Vnitřní parita je ukazatel, který pro 

skalární a vektorovou částici je pozitivní (sudý), zatímco pro pseudoskalár a axiální vektor je 

(lichý). Nejdůležitějším představitelem je například rozpad pi0 (pseudoskalár) na dva fotony 

(vektorové částice). Se zvyšující se experimentální aktivitou je tato dosud zanedbávána oblast 

zajímavá pro teoretická a fenomenologická studia. 

Nástrojem k uchopení popisu nízkoenergetického hadronového světa, kde vystupují nejlehčí 

pseudoskalární mezony a vektorové, skalární a axiální  rezonance je efektivní teorie kvantové 

chromodynamiky, která se nazývá rezonanční chirální teorie. Důležitým teoretickým objektem, 

který má přímé propojení s fyzikálními procesy, je tří-částicový korelátor. Pro lichý sektor 

můžeme studovat až pět korelátorů:  <VVP>, <VAS>, <AAP>, <VVA> a <AAA>. 

V bakalářské práci byl podrobně studován korelátor <AAP>, jak v tzv. vektorovém, tak 

v antisymetrickém formalismu. Jde o původní výpočet, který nebyl zatím nikdy proveden. 

 

Tomáš Kadavý projevil orientaci v problematice, nastudoval a ve své práci popsal všechny 

potřebné techniky, jako například konstrukcí Feynmanových pravidel, vysokoenergetickou 

techniku (tzv. OPE). Výsledky také samostatně prezentoval formou posteru mezinárodní komunitě 

na workshopu MesonNet 2013. 
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