
Kvantová gravitace a kvantová teorie pole v 
křivých prostoročasech 

Název anglicky / Title English: Quantum gravity and Quantum Field Theory in curved 
spacetimes 
Osnova / Outline:  
 

Einsteinova obecná torie relativity je nesmírně uspěšný model pro dynamické chování vesmíru v 
makroskopických měřitcích (od slunečních soustav až po klastry galaxií). Na druhé staně, na 
malých prostoročasových škálách či v extrémních kvantových podmínkách vyžaduje obecná 
teorie relativity radikální modifikaci.  V současné době existuje řada alternativních modelů které 
se snaží nahradit obecnou teorii relativity v těch oblastech kde kvantové efekty nejsou 
zanedbatelné a zachovat platnost teorie (jako efektivní kvantové teorie) na makroskopických 
škálách.  Cílem tohoto doktorandského projektu je zaměřit se na konformní kvantovou gravitaci 
a další kvantově polní modely gravitace (tkzv. “higher derivative gravitational theories”) 
které patří v současné době  k nadějných kandidátům pro sjednocující  popis gravitace a 
kvantové mechaniky.  
 
Konkrétně se v rámci doktorantské práce kandidát zaměří na: 

 kvantitativní popis dynamického fázového přechodu z konformní fáze do fáze s 

fundamentálním skalárem, se specifickým důrazem na roli stopové anomálie.   

 roli kterou získaný efektivní potenciál hraje při popisu inflace a velkého sjednocení 

(GUT).  

 renormgrupový přístup k popisu “asymptically safe gravity“ u uvažovaných kvantově 

polnch modelů gravitace.  

Důležitou otázkou bude zjistit jestli kvantitativní charakteristiky získané z efektivního potenciálu 

jsou konzistentní s nedávnými daty nameřenými společnou BICEP2/Keck Array-Planck probe 

kolaborací. 
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