Oponentský posudok na dizertačnú prácu Mgr. Jiřího Procházky
„Elastic proton-proton collisions at high energies“
Predkladaná dizertačná práca je venovaná štúdiu elastických protón-protónových zrážok pri
vysokých energiách a to jednak z hľadiska experimentálneho, ako aj fenomenologického. Takého
štúdium je veľmi dôležité pre pochopenie QCD dynamiky aj v neporuchovej oblasti.
Experimentáne štúdium týchto zrážok predstavuje zasa dobrý test pre rôzne fenomenologické
modely popisujúce dynamiku študovaných procesov, ktoré sú založené na množine celkom
rozdielnych predpokladov smerovaných na fitovanie dostupných experimentálnych údajov.
Práca pozostáva z úvodu, piatich kapitol, záveru a troch dodatkov reprezentujúcich doplňujúce a
upresňujúce informácie k výsledkom danej práce.
V úvode sa autor snažil prezentovať v stručnej forme problematiku pružných, ako aj nepružných
zrážok, spolu s historickým prehľadom experimentálneho a teoretického (fenomenologického)
štúdia. Veľký priestor pritom venuje predovšetkým archaickému modelu West and Yennie (WY),
kde diskutuje jeho nedostatky a ohraničenia. Ako alternatívny popis elastického rozptylu
vzhľadom k WY modelu uvádza popis založený na eikonálnom modeli z roku 1994 s jeho
násleným zovšeobecnením a revíziou až v roku 2016, ktorá doteraz nebola časopisecky
publikovaná. Na druhej strane autor venuje iba malý priestor pre prezentáciu a krátku diskusiu
modelov založených na QCD dynamike.
V prvej kapitole autor uvádza základné informácie týkajúce sa experimentálneho štúdia protónprotónových (pp) zrážok na urýchľovači LHC v CERN. Stručne vysvetľuje dôležité aspekty
spojené s meraním pp rozptylu.
Druhá kapitola je venovaná experimentu TOTEM v CERN, jeho popisu, kinematike, študovaným
procesom v pp zrážkach, ako aj metódam a spôsobom pri získaní experimentálnych hodnôt
celkového, elastického a nepružného účinného prierezu.
Tretia kapitola obsahuje teoretický popis elastického rozptylu nabitých hadrónov. Tu je
podrobnejšie diskutovaný WY model, ako aj eikonálny model, kde autor zdôrazňuje, že v jeho
pôvodnej verzii z roku 1994 boli zahrnuté len elektrické formfaktory. Následne daný model je
zovšeobecnený pre prípad štúdia vplyvu elektromagnetických formfaktorov na určenie elastickej
hadrónovej amplitúdy na základe experimentálnych údajov. Z danej amplitúdy je potom
prevedený výpočet celkovej, elastickej a nepružnej profilovej funkcie ako funkcie parametra
zrážky. Ďalej autor práce diskutuje niekoľko súčasných metód, ktoré vedú k určeniu celkového
účinného prierezu z experimentálnych údajov. Táto kapitola by mala mať kľúčový význam,
pretože obsahuje jeden z hlavných výsledkov autora a to je revízia a zovšeobecnenie pôvodného
eikonálneho modelu z roku 1994. Avšak tento výsledok autora nebol doteraz publikovaný
časopisecky. Preto na tomto mieste vyvstáva otázka o samotnom prínose danej modifikácie
modelu, pespektíve jeho ďalšieho vývoja, ako aj zásadne nových fyzikálnych poznatkoch oproti
stavu z roku 1994.
V ďalšej kapitole je daný eikonálny model aplikovaný pre popis starších ISR experimentálnych
hodnôt pri c.m. energii zrážky s^1/2 =52.8 GeV, ako aj hodnôt pri 8.0 TeV meraných v súčasnosti
kolaboráciou TOTEM na urýchľovači LHC. Autor tu prezentuje fity dát so zahrnutím jednak
elektrických, ako aj efektívnych elektromagnetických formfaktorov a skúma ich odpovedajúci
vplyv na výsledky. Výsledky pre profilové funkcie závislé na parametre zrážky, stredné hodnoty
parametra zrážky, ako aj ďalšie hodnoty charakterizujúce pp zrážky boli získané a porovnané pre
obe hore-uvedené energie zrážky so zahrnutím rôznych predpokladov. Na tomto mieste sa autor
odvoláva, že analýza experimentálnych údajov pri energii zrážky 52.8 GeV v rámci revidovaného
eikonálneho modelu je uvedená v rovnakej časopisecky neopublikovanej práci, ktorá tvorí nosný
výsledok uvedený v predchádzajúcej tretej kapitole. Preto opätovne vyvstáva otázka týkajúca sa

reálneho fyzikálneho prínosu danej analýzy, ako aj existencie zasadne nových fyzikálnych
poznatkov a myšlienok, ktoré prináša autor predkladnej práce.
Analýza údajov pri energii 8 TeV bola prevedená autorom v rámci rovnakého formalizmu, ako je
popísaný v predchádzajúcej tretej kapitole a bola opublikovaná autorom v rámci TOTEM
kolaborácie s jeho podstatným podielom a prezentovaná na konferenciách v rokoch 2016 a 2017.
Avšak tento fakt opätovne nevysvetľuje resp. nevyvracia moje predbežné presvedčenie o
minoritnom a nedostatočnom prínose autora k rozvoji chápania mechanizmu študovaných
elastických zrážok v rámci prezentovaného archaického fenomenologického prístupu k popisu
existujúcich experimentálnych údajov. Inými slovami, autorova účasť vo vedeckom výskume pri
fenomenologickom štúdiu elastických pp zrážok nepriniesla zásadne nové poznatky o
mechanizme a dynamike daných procesov.
Posledná kapitola je venovaná diskusii ohľadom miery centrálnosti resp. periferálnosti pružných
zrážok. Hodnoty pre profilové funkcie ako funkcie parametra zrážky získané v predchádzajúcej
štvrtej kapitole sú porovnané s výsledkami autora Miettinena pri c.m. energii zrážky 52.8 GeV.
Prečo práve len s ním ? Prečo sa neuvádzajú aj iné modely ? Autor uvádza, že daná diskusia v
tejto kapitole je predmetom opublikovanej práce, avšak nespomína, že aký je jeho skutočný
podiel na tejto publikácii, ako aj skutočnosť, že daná publikácia má slabú (takmer nulovú)
citovanosť.
Záver obsahuje stručné zhrnutie hlavných výsledkov danej dizertačnej práce.
Čo sa týka samotnej dizertačnej práce, i napriek niektorým mojím výhradám a nájdeným chybám,
je napísaná prehľadne a celkom zrozumiteľne. Namiesto podrobnej analýzy chýb a formálnych
nedostatkov, by som sa skôr zameral na svoje záverečné hodnotenie, ktoré by som rozdelil do
dvoch častí, experimentálnej a fenomenologickej.
V rámci prvej časti je potrebné zdôrazniť, že autor je členom kolektívu experimentu TOTEM,
ktorý sa venuje štúdiu pp zrážok a podieľa sa na získavaní nových údajov pri vysokých LHC
energiách. Z textu predloženej práce som nedokázal oceniť jeho reálný prínos k dosiahnutým
experimentálnym výsledkom, a teda jeho príspevok k opublikovaným prácam v rámci danej
experimentálnej skupiny.
Druhá, teda fenomenologická časť jeho aktivity je založená na interpretácii dosiahnutých
výsledkov a preto, na základe predloženej práce, tvorí hlavný pilier danej dizertačnej práce. Tretia
kapitola by mala byť kľúčová, pretože obsahuje revíziu a zovšeobecnenie pôvodného eikonálneho
modelu z roku 1994. Nenašiel som však, že by daný výsledok bol niekde publikovaný. Taktiež
som bohužial v danej práci nenašiel, že by daná aktivita autora v oblasti štúdia pružných pp
zrážok priniesla zásadne nové fyzikálne poznatky resp. nejakú zásadnú inováciu v interpretácii a
popise mechanizmu a dynamiky týchto procesov. Tento môj záver sa týka aj nasledujúcej štvrtej
kapitoly. Na tomto mieste mi chýba širšie porovnanie experimentálnych údajov aj s inými
modelmi, ktoré sú založené na QCD dynamike.
Ako príklad uvádzam, že súbor experimentálnych hodnôt z hadrónových elastických rozptylov,
t.j. totálne a diferenciálne účinné prierezy, smernice a pomery reálnych a imaginárnych častí
dopredných elastických amplitúd môžu byť úspešne fitované veľkým množstvom
fenomenologických modelov, ktoré sú založené na celkom rozdielnych predpokladoch. Dokonca
aj jednoduchá parametrizácia s^d (kde d je intercept Pomeróna) s exponenciálnou t- závislosťou
pre elastickú amplitúdu dobre popisuje data pri malých hodnotách t. Avšak imaginárna časť
doprednej elastickej amplitúdy je spojená prostredníctvom relácie unitárnosti s celkovým
nepružným účinným prierezom. To ukazuje, že Pomerón je tieňom nepružných procesov. Preto je
potrebné študovať dynamiku nepružných zrážok pre pochopenie elastického rozptylu skôr než
odhadovať jeho analytickú formu, ktorá je iba mierne ohraničená existujúcimi všeobecnými
princípami.

Neviem, aké sú formálne kritériá na MFF UK pre udelenie hodnosti PhD., avšak očakávam, že
predkladateľ dizertačnej práce by mal preukázať samostatnosť pri získavaní nových vedeckých
výsledkov, ako aj byť zárukou toho, že daný vedecký smer sa bude rozvíjať aj v budúcnosti. Na
tomto mieste postrádam, že by predstavený v tejto práci prístup pri interpretácii získaných
výsledkov viedol v budúcnosti k ďalšiemu vývoju našich predstáv o fyzikálnej podstate,
mechanizme a dynamike skúmaných elastických procesov. Okrem toho by mal prekladateľ
dizertačnej práce preukázať, že podstatnou mierou a samostatne prispel k novým fyzikálnym
poznatkom, ktoré posúvajú naše poznanie dopredu. Tomu by mali odpovedať aj karentované
vedecké výstupy publikované časopisecky s dobrým citačným ohlasom. Moje horeuvedené
výhrady ukazujú, že predložená práca iba do malej miery spĺňa tieto moje očakávania.
Preto na základe horeuvedených skutočností by som doporučil, aby komisia vymenovaná pre
obhajobu danej dizertačnej práce nezávisle posúdila autorov prínos k dosiahnutým výsledkom,
ako aj jeho príspevok k novým fyzikálnym poznatkom, resp. aby posúdila jeho mieru inovácie a
progres v študovanej fyzikálnej oblasti s ohľadom na ďalšiu pespektívu fyzikálneho výskumu
realizovanú autorom a to samostatným spôsobom. Následne svoje doporučenie pre udelenie
hodnosti PhD. doktorandovi Mgr. Jiřímu Procházkovi podmieňujem úspešnosťou samotnej
obhajoby jeho dizertačnej práce, ako aj jeho presvedčivým vysvetlením všetkých skutočností,
ktoré sú predmetom mojích výhrad.
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