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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Předkládaná bakalářská práce pojednává o použití rezonanční chirální teorie v anomálním sektoru 

kvantové chromodynamiky. Konkrétně se autor zabývá výpočtem <AAP> korelátoru pomocí 

vektorového a antisymetrického tenzorového formalizmu. Kompletní výsledek je poté testován na 

kompatibilnost s vysokoenergetickým chováním. Stejně jako v předchozích studiích se ukazuje, že 

antisymetrické tenzory tyto podmínky splňují narozdíl od formalizmu vektorových polí. 

Celá bakalářská práce je psaná přehledně na velmi dobré odborné, jazykové i grafické úrovni. Student si 

osvojil pokročilé metody výpočtů v rámci kvantové teorie pole, které se standardně probírají ve čtvrtém 

ročníku či ještě později, proto navrhuji klasifikovat práci jako výbornou.  

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Jako oponent mám k autorovi práce následující otázky, které mohou být zodpovězeny během obhajoby: 

1) Není úplně jasné, proč autor zařadil kapitolu 4, která pouze definuje problém výpočtu <AAA> a 

<VVA> korelátorů, nepředkládá však jejich řešení. Práce by byla plnohodnotná a jako bakalářská 

práce dostačující i bez této kapitoly. Má autor v úmyslu pokračovat výpočtem těchto dvou korelátorů 

během navazujícího studia? 

2) Jak by autor postupoval v případě, že ani jeden z typů polí nepovede na korelátor, jež je kompatibilní 

s vysokoenergetickými podmínkami? Existuje nějaká třetí možnost popisu rezonancí kromě vektorových 

polí a antisymetrických tenzorů? 

3) Předpokládejme, že autor spočítal i korelátory <AAA>, <VVA>, aplikoval vysokoenergetické 

podmínky a obdržel relace typu (3.67) – (3.69), tj. každý korelátor sám o sobě splňuje 

vysokoenergetické podmínky pro nějaký formalizmus (např. antisymetrické tenzory). Dá se 

předpokládat, že systém těchto podmínek od různých korelátorů bude navzájem kompatibilní? Pokud ne, 

je možné celý problém doplnit tak, aby výsledný systém podmínek měl řešení? 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 

 

 

 

Místo, datum a podpis vedoucího/oponenta: 

 

 

 

 

 

Jaroslav Trnka, Praha, 18.8.2013 


