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V čom vidíte uplatnenie
výsledkov tohto projektu:

Projekt mal charakter základného výskumu. Výsledky sú príspevkom k poznaniu zákonov
vzájom-ného pôsobenia elementárnych častíc hmoty. Budú východiskom pre formulovanie
ďalších projek-tov základného výskumu a tém diplomových a dizertačných prác.
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Charakteristika výsledkov

Evidenčné číslo: APVT-51-005704

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu (max. 20 riadkov) - slovensky:

Cieľom projektu bolo prispieť k základnému poznaniu v teórii silných interakcií subjadrových častíc a opisu javov
a procesov, ktoré sa odohrávajú na veľkých vzdialenostiach (v subjadrovej škále), konkrétne: 1. k chápaniu mechaniz-
mu uväznenia kvarkov a gluónov v hadrónoch v mriežkovej formulácii teórie silných interakcií, 2. k alternatívnej for-
mulácii kvantovej teórie poľa v premenných svetelného frontu, 3. k aplikáciám efektívnych teórií poľa na opis vnútor-
nej štruktúry nukleónov.

Za najdôležitejšie výsledky projektu možno považovať: 1. vysvetlenie súvisu dvoch modelov uväznenia:  kondenzácie
centrálnych vortexov a Gribovovho–Zwanzigerovho mechanizmu; 2. podrobné preskúmanie viacerých vlastností teórie
s kalibračnou grupou G(2); 3. návrh približného vákuového funkcionálu základného stavu kalibračnej teórie; 4. kvanto-
vanie viacerých modelov kvantovej teórie poľa v premenných svetelného frontu, detailné porovnanie výhod takejto
formulácie voči konvenčnému prístupu; 5. určenie vlastných stavov dvojdimenzionálnej skalárnej teórie vo fáze naruše-
nej symetrie na svetelnom fronte; 6. odvodenie Higgsovho mechanismu v abelovskej teórii poľa na svetelnom fronte; 7.
určenie spoľahlivejšej hodnoty tzv. pión-nukleónového -člena, ktorý súvisí s obsahom podivnosti v nukleónoch.

Ciele boli v primeranej miere splnené. Výsledky boli uverejnené v 9 odborných článkoch v renomovaných zahranič-
ných časopisoch, v 1 článku (malej monografii) v domácom časopise, v 6 príspevkoch v zborníkoch z konferencií a 1
populárnom článku, 3 články sú v recenznom konaní v zahraničných časopisoch. Ďalšie publikácie sa pripravujú.

Výsledky projektu majú značný citačný ohlas. Na publikácie projektu doteraz registrujeme 32 citácií v článkoch, ktoré
pokrýva databáza ISI Web of Science, a ďalších 26 citácií v doteraz nevýjdených článkoch dostupných v elektronickej
preprintovej databáze arXiv.org, v zborníkoch z konferencií  a v dizertačných a diplomových prácach.

V rámci projektu boli obhájené 2 písomné práce k dizertačnej skúške a 1 diplomová práca. Do riešenia projektu boli
priamo zapojení 2 doktorandi.

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu (max. 20 riadkov) - anglicky:

The goal of the project was to contribute to understanding of the theory of strong interactions of subnuclear particles
and to the description of phenomena nad processes taking place at large distances (on subnuclear scales), in particular:
1. to understanding of the mechanism of quark and gluon confinement in hadrons in the lattice formulation of the theory
of strong interactions, 2. to alternative formulation of quantum field theory in light-front variables, 3. to applications of
effective field theories for the description of the internal structure of nucleons.

Most important contributions of the project are the following: 1. clarification of the relation between two models of
confinement: center-vortex condensation and the Gribov–Zwanziger mechanism; 2. detailed investigation of various
properties of the G(2) gauge theory; 3. a proposal of an approximate wave functional of the ground state of the gauge
theory; 4. quantization of various quantum-field-theory models in light-front (LF) variables, detailed comparison of
advantages of LF formulation with respect to the conventional approach; 5. determination of ground states of 2-
dimensional scalar LF field theory in the broken phase; 6. derivation of the Higgs  mechanism in the abelian LF field
theory; 7. a more reliable determination of the pion-nucleon -terrn, related to the strangeness content in nucleons.

The planned goals were achieved. Results were published in 9 publications in high-ranked journals, 1 paper (a small-
size monograph) in a Slovak journal, 6 contributions to conference proceedings and 1 popularization paper, 3 papers
were submitted to renowned journals and are in consideration of their referees. Further publications are in preparation.

Results of the project have considerable citation impact. Publications of the projects have been cited until now 32
times in papers covered by the ISI Web of Science database and 26 times in preprints available in the arXiv.org e-print
database, in conference proceedings, PhD and diploma theses.

Two written theses for PhD examinations, as well as 1 diploma thesis, were prepared and defended within the project.
Two PhD students directly cooperated on the project.
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