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Jubilantům srdečně blahopřeje
předsednictvo výboru JČMF

nové
knihy

Jiří Hořejší: Fundamentals of Electro-
weak Theory. The Karolinum Press, Praha
2002, 351 stran.

Teorie elektroslabých interakcí, známá
rovněž jako Standardní model (SM), exis-

tuje v nezměněné podobě už bezmála 30 let
a učebnic na toto téma existuje logicky celá
řada. Nová kniha Jiřího Hořejšího, vzniklá na
základě jednosemestrálního kursu na MFF
UK, samozřejmě nepretenduje na žádný
objevný pohled na popisovanou problema-
tiku. Je napsána profesionálem, který má
vyhraněné fyzikální cítění a vkus pro výběr
materiálu, a vůbec mě nenapadá, že by se
podobala některé z existujících knih o elek-
troslabých interakcích. Stručná charakteris-
tika knihy, která se mi neustále nabízí, je její
integrita. (Protože jsem kurs o elektroslabých
interakcích po profesoru Hořejším převzal,
vím, o čem mluvím.) Nehodlám se vyja-
dřovat alibisticky, neboť integritu můžeme
respektovat, ale nemusí se nám líbit. Mně
osobně se kniha líbí.

První kapitola je velmi cenná. Jednak po-
pisuje detailně výpočet důležitých charak-
teristik beta rozpadu neutronu ve fenome-
nologické teorii, v níž je neutron chápán
jako elementární částice bez struktury. Pro
mnoho posluchačů, kteří v době přednášky
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už pracují na diplomové práci aplikačního
charakteru a neutron už elementární pro ně
jednou provždy zůstane, jsou další kapitoly
knihy vlastně nadstavbou. Navíc je kapitola
napsána tak, že na partikulárním příkladě
ilustruje činnost typickou při ověřování libo-
volné teorie: jak je třeba vymýšlet klíčové
experimenty, aby bylo možné rozlišit mezi
více teoretickými alternativami. Tím autor
oslovuje všechny seriózní adepty fyziky, ex-
perimentální i teoretické.
Druhá kapitola představuje výstižný popis

fenomenologické čtyřfermionové teorie v Ca-
bibbově verzi a detailní ilustrace výpočtů ty-
pických slabých procesů. Třetí kapitola za-
číná poukazem na teoretické nedostatky ta-
kové teorie, mající nepřijatelné vysokoener-
getické chování fyzikálních amplitud. Pokra-
čuje logicky a pedagogicky tím, že dokládá,
že ani teorie „vylepšená� postulováním těž-
kého intermediálního bosonu W se nechová
při vysokých energiích, jak se sluší. V dalším
kroku autor naznačuje, jak by bylo možné
špatné vysokoenergetické chování amplitud
opravit ryze teoretickou manipulací: zavá-
děním nových částic a nakládáním vztahů
mezi nově zaváděnými parametry (hmotami
a vazbovými konstantami). Podrobně takový
postup autor popsal ve své starší knize Intro-
duction to electroweak unification: Standard
model from tree unitarity (World Scientific,
Singapore 1994) (existuje rovněž v češtině
jako Elektroslabé sjednocení a stromová uni-
tarita, Univerzita Karlova 1993).
Kapitoly 4 až 7 obsahují postupně po-

drobný popis standardních ingrediencí, po-
třebných pro konstrukci současné SU(2) ×
× U(1) kalibračně invariantní elektroslabé
teorie, jimiž jsou princip kalibrační invarian-
ce a princip spontánního narušení symetrie,
vyžadující postulování existence tzv. Higg-
sova sektoru. Protože o takové teorii do-
kázal Gerard ’t Hooft už v roce 1971, že
je tak zvaně poruchově renormalizovatelná,
všechny její fyzikální amplitudy se chovají
automaticky spořádaně.
Pojem renormalizovatelnosti ale vychází

za rámec knihy, je proto přirozené, že autor

ilustruje správné chování podezřelých fyzi-
kálních amplitud standardního modelu jejich
explicitní konstrukcí. Protože se dnes navíc
ukazuje, že renormalizovatelnost elektroslabé
teorie je nejspíš zbytečný luxus, je autorův
přístup cenný dvojnásob.

Forma SM vyžaduje existenci těžkých in-
termediálních bosonů W a Z se spinem 1
s fixovanými vlastnostmi. Tyto částice byly
v roce 1983 objeveny a všechny jejich za-
tím pozorované vlastnosti souhlasí s předpo-
věďmi SM. SM také předpovídá existenci těž-
kého Higgsova bosonu se specifickými vlast-
nostmi. Ten zatím objeven nebyl, byť po
něm experimentátoři usilovně a systematicky
pátrají.

Pro výpočty typických procesů s těmito
„novými� částicemi má autor všechno při-
praveno: v dodatcích veškerý technický apa-
rát, v textu poctivě odvozený tvar interakcí,
ve cvičeních zadání takové procesy spočítat
a ve svém šuplíku samotné výpočty. Každý
zajisté chápe, že mi to přijde líto. Odpovídá
to však autorovu záměru, jasně formulova-
nému v předmluvě: prezentovat především
základy teoretického aparátu, byť občas za
cenu zkrácení diskuse o jeho aplikacích.

Kromě svého vyváženého obsahu s jasně
zadaným a beze zbytku splněným posláním
je kniha pěkná i svou formou. Vyjadřuje
totiž jak poezii významných milníků fyziky
elektroslabých interakcí ve zlaté době teorie
elementárních částic, tak prózu nezodpově-
zených otázek, které si současná elektroslabá
teorie sama zadává. Se svými téměř dvěma
tucty libovolných parametrů totiž nemůže
dlouho zůstat tím nejlepším, co v teorii
elementárních částic máme. (Na námitky
proti poslednímu tvrzení odpovídám: 1. Mně
by se také líbila nejvíc QCD, ale museli
bychom v ní umět počítat vlastnosti silných
interakcí na velkých vzdálenostech. 2. Slibné
teorie superstrun, zahrnující také gravitační
interakce, řadím do kategorie snění o finální
teorii.)

Jiří Hošek
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