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Posuzovaná práce je napsána jako přehledný výklad na celkem 94 stranách. Dále je 
přiloženo pět publikací autora, dvě z nichž byly v době posuzování práce publikovány v 
odborném tisku (časopisy Chemical Physics a Journal of Chemical Theory and Computation), 
zbylé odeslány do tisku (časopisy Journal of Physical Chemistry B a Scientific Reports) a 
publikovány na arXivu. Práce je napsána dobrou angličtinou a má kvalitní grafické 
zpracování. 

Dizertační práce se zabývá problémem simulování optických spekter a energetického 
transportu organických pigmentů. Jedná se o velmi důležité téma, neboť optické vlastnosti 
organických pigmentů hrají klíčovou úlohu v mnoha biologických procesech (např. 
fotosyntéza, produkce vitamínu D, či lidský zrak). Pro své optické vlastnosti našly organické 
pigmenty uplatnění např. jako fluorescenční sondy, laserová barviva, či v solárních článcích. 
 Simulování optických spekter a energetického transportu ať už přírodních, či uměle 
vytvořených systémů obsahujících organické pigmenty je velmi komplexní problém. Jejich 
optické vlastnosti totiž mohou silně záviset na okolním prostředí. Disertační práce pana 
Slámy ukazuje, jakým způsobem lze efektivně zkombinovat kvantově chemické výpočetní  
metody s empirickými modely pro popis optických vlastností komplexních systémů, 
konkrétně Frenkelovým excitonovým modelem (FEM). Zmíněná kombinace je velmi důležitá 
pro správné vysvětlení vlivu strukturního uspořádání organických pigmentů na jejich optické 
vlastnosti, což je v práci velmi dobře demonstrováno na několika příkladech. V první části na 
přírodních pigmentech, v druhé pak na jimi inspirovanými, panem Slámou spolu-
navrženými, systémy založenými na fluorografenu. 

Dizertační práce pana Slámy se velmi hezky čte, autor dobře uvádí čtenáře do 
problematiky. Práce obsahuje jen malé množství překlepů (např. „ate“ místo “are” na str. 
10, překlep v referenci 18, chybná reference 19, “response on” místo “response to” na str. 
19, “well represent … spectra well” na str. 50, řazení článků v kapitole List of publications 
neodpovídá přesně referencím v textu, „model model“ na str. 80). Žádné větší nedostatky 
jsem v práci nenašel. Z drobných výtek bych snad jen zmínil dvojí značení intenzity 
elektrického pole (E v kapitole 1, a ε v kapitole 2). Uvítal bych také častejší citace 
v teoretickém úvodu. Například po větě „Although this approach is used in the literature“ na 
straně 30 je citace velmi žádoucí. 
 Rád bych vyzdvihl inderdisciplinární přesah práce. Pan Sláma používal mnoho 
výpočetních metod: kvantově chemické metody, molekulovou dynamiku, QM/MM metody, 
empirické modely energetického transportu a rozhodně se nejednalo o jejich přímočarou 
aplikaci. Velmi působivý je také originální návrh fluorografenového systému s grafenovými 
nečistotami pro efektivní přenos excitační energie inspirovaný fotosyntetickými anténami. 



Celkově se domnívám, že dizertační práce pana Slámy má velmi dobrou úroveň a 
autor v ní bez nejmenších výhrad prokázal schopnost samostatné tvořivé vědecké práce na 
požadované úrovni. Navrhuji proto, aby tato práce byla uznána jako podklad pro udělení 
vědecké hodnosti Ph.D.  

V Praze dne 23. 8. 2018, 
 
RNDr. Libor Veis, Ph.D. 
 
 
 
 
 
Následují otázky a komentáře, z nichž některé mohou být použity pro obecnou diskusi. 
 

1. Pokud se nepletu tzv. sum over states přístup pro výpočet polarizabilit 
(rovnice 2.13, 2.14) je platný pouze v případě “přesné” vlnové funkce 
(metoda úplné konfigurační interakce v dané bázi), což by mohlo být 
explicitně zdůrazněno. 

2. Nejsem si jistý, zda jsem správně pochopil tvrzení, že poruchový přístup 
oproti variačnímu poskytuje rychlejší konvergenci s počtem bázových funkcí 
(strana 17). Rád bych poprosil o detailnější vysvětlení. 

3. Pokud se nepletu, metoda geometrické optimalizace v sekci 5.2 byla vybrána 
na základě shody s metodou CISD/6-31G(p,d) (Supplementary information 
jednoho z článků). Je nějaký zvláštní důvod pro výběr metody konfigurační 
interakce a ne obecně přesnější metody CCSD, která má v zásadě obdobné 
škálování? 

4. Chápu správně, že současnou slabinou používaného přístupu je spíše 
omezená přesnost dostupných kvantově chemických metod pro popis 
excitovaných stavů (viz. sekce 2.5.9, “Praktické poznámky”) než zjednodušený 
Frenkelův excitonový model? Pokud ano, dokázal by autor výjádřit, jaká je 
požadovaná přesnost kvantově chemických metod pro popis excitovaných 
stavů? 

5. Jedním z trendů současné kvantové chemie je využítí technik strojového učení 
(machine learning) pro predikci vlastností molekul například na základě jejich 
struktury. Rád bych se zeptal autora, zda si myslí, že by takové metody mohly 
být použitelné i pro účely Frenkelova excitonového modelu. 

 


