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Posudek disertační práce  

Elastic proton-proton collisions at high energies 

doktoranda Mgr. Jiřího Procházky (dále autor) 

 

Rozbor práce 

Práce v digitální podobě má 172 stran včetně titulní strany, poděkování, českého a anglického abstraktu, 

sdělení o originálnosti práce, copyrightu, obsahu. 

Na 162 anglicky psaných stranách představuje autor svůj pohled na historii, současnost a budoucnost 

popisu a měření difrakčních procesů, prakticky výhradně v proton-(anti)protonových srážkách. Práce 

zahrnuje autorovu snahu o analýzu existujících slabých míst teorie a experimentu.  

Samotný text je členěn do úvodu, sedmi kapitol, závěru a je doplněn o doplňky A a B. Práce obsahuje 

seznam literatury s 292 položkami a seznamy obrázků, tabulek a použitých zkratek.      

 

Úvod je věnován historii měření difrakčních procesů a obsahuje motivaci práce samotné. Je v něm 

shrnut i obsah jednotlivých kapitol, přičemž u kapitol zahrnujících původní příspěvky autora jsou tyto 

uvedeny. Jedná se o kapitoly 2, 4, 5, 6 a 7. Celkem autor ve své disertaci zmiňuje 13 prací, které sám 

napsal nebo na kterých se podílel. Do tohoto výčtu nejsou zahrnuty další práce experimentu TOTEM, 

jichž je autor spoluautorem.  

V první kapitole je popsáno uspořádání LHC (CERN), zmíněny jednotlivé experimenty na něm 

rozmístěné, je vysvětlen popis transportu nabité částice v urychlovači, koncepce luminosity a jejího 

měření. 

Druhá kapitola je věnována experimentu TOTEM, pro který autor pracuje již minimálně od doby své 

diplomové práce, tedy odhadem 11 let. Je zde jednak popsáno hardwarové uspořádání experimentu, tak 

i jeho fyzikální program a konkrétní měření během obou období provozu LHC. Explicitně jsou zde 

uvedeny výsledky měření pružného, nepružného a totálního účinného průřezu proton-protonových 

srážek pro energie  √𝑠 = 7 a 8 TeV (v těžišťové soustavě), jejich srovnání s ostatními experimenty a také 

pro různé metody jejich výpočtu.  

Popisu elastických srážek je věnována třetí kapitola. Je představen přístup Westa a Yennieho (W-Y) a 

jejich vzorec pro amplitudu rozptylu, zavedeny jsou tzv. formfaktory vystupující v amplitudě rozptylu a 

(možnosti) jejich parametrizace, vedoucí k jejich rozdílnému chování jakožto funkcí Mandelstamovy 

proměnné t. Jsou uvedeny parametry B a ρ používané standardně v popisu difrakčních/elastických 

srážek. 

Jakožto alternativa k W-Y popisu je uvedena eikonálová reprezentace, jejíž výhodu autor spatřuje 

v popisu srážky pomocí impaktního parametru. Kapitola obsahuje vysvětlení možností stanovení 

účinných průřezů, které se odvíjejí od způsobu (ne)měření luminosity a použití optického teorému.  

Tato kapitola je klíčová pro celou práci – obsahuje motivaci pro následující nové analýzy dat a tzv. 

pravděpodobnostní model elastických srážek.  

Kapitola 4 obsahuje analýzu tzv. 53 GeV dat měřených na urychlovači ISR a 8 TeV dat měřených 

experimentem TOTEM na LHC. Autor používá parametrizace zavedené k páté kapitole, srovnává je a 

dospívá k závěru, že fázovou část komplexní hadronové složky amplitudy rozptylu není možno z dat 

jednoznačně určit. 
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Autor kritizuje většinu existujících popisů amplitudy rozptylu jakožto málo obecných a nefyzikálních, 

neboť vedou k popis elastického rozptylu pomocí malých hodnot impaktního parametru (centrální 

srážky). 

Autor ukazuje, že jím preferovaná parametrizace, v níž je jaderné fáze silně závislá na t, vede 

k periferním srážkám, které jsou podle něj fyzikálně správnější. 

Toto téma pak autor dále rozebírá v kapitole páté.  

Kapitola šestá je věnována formulaci autorovým 7 otevřeným otázkám-problémům týkajících se 

elastických srážek. 

Popis srážek pomocí impaktního parametru používá autor i v pravděpodobnostním modelu elastických 

srážek, kterému je věnována kapitola sedmá.  

Aktuálnost tématu 

Celkový účinný průřez procesu je jednou ze základních veličin v částicové fyzice, jeho hodnota nám říká, 

s jakou pravděpodobností k interakci dojde. 

V případě proton-(anti)protonové interakce není možno hodnotu celkového účinného průřezu určit 

v rámci (poruchové) QCD, je zapotřebí najít jiný vhodný popis/model, který tuto hodnotu vysvětluje a 

předpovídá hodnoty pro dosud nenaměřené kinematické oblasti. 

Jedná se tak o jedno ze základních témat, spjaté se strukturou/konstrukcí protonu a jeho aktuálnost je 

tímto nezpochybnitelná. 

Z druhé strany je zapotřebí říci, že použitý způsob řešení problému (nalezení popisu srážek a určení 

účinného průřezu), rozhodně nový není a jeho aktuálnost je sporná.   

Použité metody, postupy 

Práce obsahuje jak části empirické/experimentální, tak teoretické, které autor vzájemně provázal. Autor 

se pokouší shrnout a vyhodnotit dosavadní poznatky, snaží se nalézt obecnější popis, méně omezený 

předpoklady o tvaru použitých funkcí a seznamuje nás s novým modelem elastických srážek.    

Výsledky, jejich novost 

Autor se pokusil shrnout dosavadní popis pružných proton-protonových srážek a použít 

rozšíření/vylepšení existujících modelů tak, aby lépe odpovídaly autorově matematickému a fyzikálnímu 

citu. 

Vzhledem ke způsobu – zobecnění/rozšíření, je jasné, že výsledky v publikovaných pracech jsou původní 

a nové. Otázkou je jejich závažnost/důležitost. 

Považuji za původní a nové srovnání modelu srážek (centrálních vs. periferních) v publikaci experimentu 

TOTEM:  

TOTEM Collaboration, “Measurement of elastic pp scattering at √ s = 8 TeV in the Coulomb-nuclear interference region – 

determination of the ρ-parameter and the total cross-section”, CERN-PH-EP-2015-325 (2015). 

kam přispěl.  

Kvalita zpracování 

Práce je napsána anglicky a počet jazykových chyb je malý. Obsahové uspořádání práce mi dává dobrý 

smysl.  
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Práce se mi nečetla dobře, rušila mě formulace vět, jejich vágnost, viz níže Poznámky. Vadila mi stálá 

opakování tvrzení o nesprávnosti jiných modelů, které byla rozeseta na příliš mnoha místech. 

Chyběly mi citace některých prací – např. srovnání (výsledků) experimentů TOTEM a ALFA 

(Int.J.Mod.Phys. A30 (2015) no. 08, 1542007) nebo publikace o snaze popisu elastických srážek pomocí 

Reggeho teorie a QCD (ISBN 0-521-78039-X) a zmínění výsledků detektoru ALFA v dizertační práci.    

Význam práce pro další rozvoj oboru, aplikace 

Vidím posuzovanou disertační práce jako rešerši určitého přístupu k popisu elastických srážek a myslím 

si, že jako taková poslouží zájemcům velmi dobře, a to i přesto, že v ní některé práce chybí. 

Disertační práce shrnuje studie a úvahy, které za posledních přibližně 30 let skupina jeho školitele 

provedla a relevantnost některých příspěvků je bezesporná (viz začlenění popisu srážek do 

publikací/prezentací experimentu TOTEM). Myslím si ale, že oprávněnost námitek, které autor v práci 

uvedl, nebudou popírat ani autoři kritizovaných prací:  

„One can hope, therefore, that in the region where Ф(t) gets its major contribution, corrections due to 

the variation of the phase of FH(t) are not large. Nevertheless, this represents another source of our 

ignorance whose magnitude cannot be estimated without detailed knowledge of the strong 

interactions.” [West-Yennie]  

Mám značné výhrady, viz Poznámky, k pravděpodobnostnímu modelu, který autor rozebírá v sedmé 

kapitole. A ačkoliv se jedná o nový model, možná je nový právě proto, že nikoho ani nenapadlo tímto 

způsobem proton popisovat (začít popisovat proton jako systém ve 2, 3, případně n stavech, přičemž 

počty parametrů aproximace porostou kvadraticky; pro n=3 je jich 66 jen pro hadronovou část). Chybí mi 

fyzikální vysvětlení nabízeného modelu, přijde mi, že předkládaný model zredukoval vše (tj. fyzikální 

popis) na proceduru nalezení aproximace, ve které ovšem chybí popis dynamiky a nevidím, jak nalézt 

vhodné aplikace modelu, když neznám oblasti jeho platnosti. 

Práce nabízí i pokračování, které osobně nepovažuji za správné z důvodů popsaných výše a 

v Poznámkách, nicméně o správnosti zde nerozhoduje můj pohled, ale jak to vidí Příroda sama.  

Závěr 

Nebylo a není pro mě jednoduché zhodnotit, zda autor má předpoklady pro samostatnou vědeckou 

práci, protože mi není jasné, do jaké míry se podílel na vytvoření pravděpodobnostního modelu protonu 

(viz tvrzení v úvodu sedmé kapitoly dizertace) nebo na zobecnění popisu aproximací.  

Z druhé strany, napsání práce v předkládaném rozsahu vyžadovalo velké (do jisté míry tvůrčí) úsilí a i 

když si myslím, že dlouhodobý pobyt v CERNu autorovi nabízel bohatší možnosti výsledků, nežli jsou 

v práci uvedeny, schopnost samostatně pracovat, prokázal. 

 

 

 

Vypracoval Mgr. Tomáš Sýkora, Ph.D. 
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Poznámky  

Zde se vyjadřuji k jednotlivostem nebo podrobněji komentuji text, procházeje kapitolu za kapitolou a 

případně pokládám otázky, na které bych rád obdržel odpovědi. 

Některé své poznámky považuji za kosmetické/estetické, některé již méně. 

Provedení poznámek má k dokonalosti daleko, pomohlo by číslování řádků posuzované práce. 

Myslím si, že do poděkování nepatří věty: 

“I am fully convinced that it will be possible to obtain further interesting results in the future if 
assumptions often not sufficiently mentioned in theoretical descriptions (models) will be analysed 
simultaneously with corresponding experimental conditions.” 
 
které předznamenávají jistý rys práce. 

Abstrakt (český): 

- proton nebyl objeven kolem roku 1920 

- věta „Porozumění struktuře a vzájemnému působení této subatomární částici však zůstávalo 

značně neúplné.“ není správně formulována 

- věta „Pouze velice obecné modely byly k disposici, zejména v případě vyšších srážkových 

energiích, kdy existovaly velmi rozdílné druhy srážek.“ je velmi vágní, co se myslí pod „velmi 

rozdílnými srážkami“ není objasněno 

- část “Krátce je pak popsán nový pravděpodobnostní kolizní model částic, s jehož pomocí lze vzít 

do úvahy systematicky závislost pružných srážek na srážkovém parametru v analýzách 

příslušných experimentálních dat. Je také ukázáno, že s jeho pomocí by se mohlo dosáhnout 

nového a hlubšího porozumění vlastnostem a interakcím fundamentálních částic.” sice hovoří o 

kolizním modelu částic, ale v následujícím textu se tím rozumí pouze proton. Není také jasné, 

zda má autor na mysli skutečně pouze model protonu, nebo i popis interakce jako takové. 

Úvod 

- jaký význam má „some“ ve větě „One of the nowadays standard methods how to study 

properties of some particles is to analyze their collisions at various energies and observe 

corresponding result.“? 

- Co je skryto pod “similar” ve větě “Inelastic processes having “similar” dynamical characteristics 

are called quasi-elastic or more generally diffractive production processes.”? 

- Co je myšleno pod „usually“ ve větě „Two fundamental interactions are usually used for 

description of elastic scattering of two charged hadrons: the long-ranged Coulomb interaction 

(electromagnetic) and much stronger but short-ranged hadronic interaction (also known as 

nuclear or strong).” 

- bod 1. str. 3: co je míněno pod pojmem „process“ ve větách „One may, therefore, introduce 

probability P(s,b) that two colliding particles will produce a given type of process at impact 

parameter b and collision energy √s. This probability function may be, of course, very different 

for different types of processes (interactions) and particles.”? 
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- bod 2. str. 4: ve větě “The initial states of two particle collisions distinguished by impact parameter 

have always different frequencies in collision experiments (see, e.g., fig. 5).” se objeví pojem 

„frequencies“ který není v obrázku 5 ani jeho legendě vysvětlen (objeví se až v kapitole 7). 

- považuji obrázek 5 za zavádějící, neboť je použitelný pro bijektivní zobrazení plochy a sférického 

úhlu (dσ↔dΩ) a hodí se pro popis klasického rozptylu 

- bod 3, str. 4: má autor nějaký odhad (reference) změny minimální vzdálenosti, ke které podle jeho 

slov může dojít díky dlouhému dosahu coulombické interakce/síly?  

- odstavec Chapter 7: kde, v sedmé kapitole, dojde k „It is demonstrated that with the help of it 

deeper understanding of characteristics and interactions of fundamental particles might be 

obtained.”? 

 

Kapitola 1 

Část 1.1 

- první věta, „may collide“? 

Část 1.2 

- str. 15: Interaction Region není stejným pojmem jako Interaction Point 

Část 1.3 

- str. 16: v rovnici (1.1) je označení náboje částice q, později v části 1.3.1 je použito označení 

náboje e  

- str. 18: jaký je rozdíl mezi „emittance ϵx" a „beam emmitance ϵb
x“? 

- str. 19: konec části 1.3.1, co je skryto za „Some“ ve větě „Some properties of the beam…“? 

- str. 21: rovnice (1.20), argument je z-z0 

 

Kapitola 2 

Část 2.1 

- jaký význam má úvodní věta „When two particle beams collide one may observe 

corresponding products.“? 

Část 2.2 

- str. 25: třetí bod – chybí zmínka o tom, že pojem difrakčních srážek bude, společně 

s dalšími pojmy, vysvětlen později 

- str. 29: obr. 2.7, termíny v obrázku nejsou vysvětleny, vzdálenost „pitch“ je definována 

jako vzdálenost střed-střed 

Část 2.3 

- str. 31: definice ξ by zasloužila zviditelnění v podobě očíslované rovnice 

 

Část 2.4 

- str. 37, poslední konfigurace: jaká je velikost mezery v rapiditě/spěšnosti pro tuto 

konfiguraci? Jak víme, že se jedná o difrakční proces? 

Část 2.5 

- str. 48+50: chybí hodnoty účinných průřezů měřených detektorem ATLAS – ALFA (7 & 8 

TeV) 

 

Kapitola 3 

 

V předkládané práci beru, z pohledu její motivace, tuto kapitolu za klíčovou, proto považuji za velký 

nedostatek, že v ní chybí hlubší rozbor kritizovaných prací, zejména odhadů, jak velkých chyb, v závislosti 
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na popisované kinematické oblasti, se autoři pro jimi navrhované modely dopustili, které jejich 

předpoklady byly chybné a proč (kromě oprávněné kritiky předpokladu nezávislosti jaderné fáze na t), 

např. omezenost na jedno-fotonové přiblížení, první Bornovskou aproximaci, tvary potenciálu 

v eikonálové reprezentaci, (ne)možnost popisu pomocí QCD, popis v rámci Reggeho teorie… 

Zcela mi zde chybí také popis technické části práce – jaké, pokud, problémy autor očekával při aplikaci 

svých výsledků na data.   

      

 Část 3.3 

- str. 60: rovnice (3.35), Q2 je definovanou proměnnou, nikoliv t  

Část 3.4 

- str. 64: jak jsou vzájemně konzistentní rovnice (3.45) a text za ní následující? 

- str. 71: odvolávku na Miettinena by bylo lepší doplnit odkazem 

 

Kapitola 4 

 

 Část 4.1 

- obrázek 4.1: v popisu chybí konkrétní reference k datům; ta je v textu, není jasné odkud 

jsou vzata 8 TeV data měřená TOTEMem. 

Část 4.2 

- str. 83: „To obtain peripherality we have required…“ ukazuje, že nás samotný model 

neomezuje, zároveň vyvstává otázka, jak může sama parametrizace rozhodovat o tom, 

zda srážka bude centrální nebo periferní 

Část 4.4 

- str. 94, čtvrtý odstavec shrnutí: věta „Transparent elastic processes may be hardly 

brought to agreement with the existence of inelastic processes when hundreds of 

particles have been formed at the same energy in many other collision events.“ může 

sloužit jako motivace, ale neměla by se vyskytovat ve shrnutí, neboť zatím nemáme žádný 

náznak/důkaz, který z popisů (centrální nebo periferní) je tím správným a víme, že naše 

intuice může selhat. Myslím si, že sice můžeme napsat „It is possible to say (against earlier 

conviction) that there is not any reason against more realistic interpretation of elastic 

processes when protons are regarded as rather compact (non-transparent) objects“, ale 

není jasné, zda kdy/kdo měl „earlier conviction“. Spíše můžeme říci, že takovéto výsledky 

autorům vycházely z jejich modelů, při použití omezujících předpokladů, kterých si byli 

autoři vědomi a vyvolávaly otázky (viz první odstavec na str. 97, kde se opakuje argument 

„… in other collision events hundreds of other fundamental particles may be produced“)     

    

Kapitola 5 

- opakují se argumenty již uvedené, zejména spjaté se závislostí fáze na t  

- jaké konkrétní nové úvahy jsou zde provedeny (tedy takové, které nebyly zmíněny 

v předchozím textu)?  

     

Kapitola 6 

 

- stále se opakují argumenty již uvedené (závislost fáze na t, otázka centrality) a kritika prací 

- str. 102, bod 1(a): jak velké chyby se dopouštíme, pokud zanedbáme oblast od 1 mikronu 

do nekonečna? 
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- str. 102, bod 1(b): do jakých „some other analyses“ byly zahrnuty vícenásobné srážky?    

- str. 103, bod 1(c): jaký význam má „probably“? 

- str. 103, bod 2: jak souvisí (/je konzistentní) tento bod např. s textem za rovnicí (3.45) a 

textem druhého odstavce v části 4.4? 

- str. 103, bod 3: je tento bod skutečně motivován otázkou pádu elektronu na proton (viz 

práce [24])? 

- str. 104, bod 4: jak souvisí tento bod s Haagovým teorémem? Ovlivní nějak tento bod 

výsledky předkládané práce? Jak? 

- str. 104, bod 7: jak souhlasí věta „Two particles may interact elastically at impact 

parameter b with probability Pel(b) and be scattered with a value of t in (rather broad) t-

range“ s bijektivním zobrazením na obrázku 5 v úvodu práce?   

- str. 105: jaký význam má slovo „ontological“ ve větě „Assumptions without clear physical 

meaning (arbitrarily chosen mathematical conditions like, e.g., a priori assumed t-

dependence of elastic hadronic amplitude) should be substituted by new assumptions 

with direct relation to corresponding possible particle structures; purely mathematical-

phenomenological descriptions should be substituted by ontological models of physical 

reality…“?  

 

 Kapitola 7 

 

 Část 7.1 

- str. 108, bod 1.: co se myslí pod pojmem „internal states“ ve větě „hadrons may exist in 

different internal states which may behave differently in mutual collisions“? 

- str. 111, konec 1. odstavce: proč nepadla žádná zmínka o Reggeho teorii, pomeronu?   

- str. 111, druhý odstavec a třetí ostavec: motivace, daná prvním odstavcem není pro mě 

dostatečná; pokud bychom se podívali na graf závislosti parciálního účinného průřezu, jak 

bude vypadat (vzhledem k obrázku 4.12)? Jak bude vypadat samotná amplituda? 

Z pohledu Feynmanových diagramů, není možno ve vyšších řádech jednoduše rozdělit 

příspěvek QED a QCD  (předpokládám, že je to zmíněno ve třetím odstavci) – jak model je 

model ošetřen? Proč nemůžeme držet interferenční člen v nabízeném modelu? 

Část 7.2 

- str. 112: jak ovlivňuje vybraná parametrizace (7.14-16) fyzikální předpovědi modelu? 

(Mám za to, že tato parametrizace musí být ve skutečnosti odrazem fyzikálního modelu) 

- str. 112: počet parametrů roste jako j(j+1), tedy kvadraticky 

- str. 113, druhý odstavec: co je myšleno pod „some quite new physics ideas“ ve větě „In 

the presented preliminary model of hadron (pp) collisions some quite new physical ideas 

are considered and tested to initiate further study with the help of other experimental 

data (e.g., at different collision energies or for different particles)“? To, že částice mohou 

být v různých stavech? Parametrizace (7.14-16)? 

- kde je skryta závislost a předpověď modelu pro jiné energie, tj. co se změní např. pro 8 

TeV a proč? 

Část 7.3 

- str. 121, první odstavec: je zmíněn vyšší počet kanálu, co bude omezovat jejich počet? Je 

nějaký model, fyzikální omezení pro počet kanálů? 

- str. 121, třetí a čtvrtý odstavec jsou velmi vágní, není jasné, jak souvisejí s QCD 
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- str. 122 druhý odstavec: odkud se vzalo (tj. na základě čeho) tvrzení „It is evident, e.g., 

that it is not possible to explain how different quantum states of hydrogen atom may be 

formed when an electron of very low energy is attracted to proton.“? 

 

    

 

 

  

 

 

Tomáš Sýkora 


