
 

 

Oponentský posudek na disertační práci Mgr. Jakuba Chalupského  

Téma disertační práce: Přesné multireferenční výpočty elektronových stavů a jejich vybraných 
vlastností pro organické a bioorganické molekuly. 

Autor se ve své dizertační práci zaměřil na studium elektronových stavů systémů s otevřenou 
elektronovou konfigurací vyžadující použití multireferenčních metod, a to pro dva typy systémů: 
biradikály a sloučeniny přechodných kovů, přičemž větší část je věnována biradikálům. 

V úvodních kapitolách se autor věnuje  jednak  vlastnostem biradikálů a sloučenin přechodných 
kovů, díky nimž je k jejich popisu nutný multireferenční přístup, jednak popisu výpočetních 
metod používaných pro systémy s otevřenou elektronovou slupkou nebo pro systémy s téměř 
degenerovanými stavy. Podrobněji se autor zaměřuje na popis spin-orbitální vazby, spin-spinové 
vazby a porušení parity u chirálních molekul. Tyto úvodní kapitoly hodnotím jako velmi zdařilé. 
Zvláště bych chtěla ocenit velmi dobře zpracované a jasně formulované problémy spin-orbitální a 
spin-spinové vazby a porušení parity. 

Je třeba podotknout, že studované problémy představují jednu z nejnáročnějších oblastí současné 
výpočetní chemie. Pro jejich řešení bylo použito přesných ab initio metod. Autor v průběhu celé 
diskuse dokazuje, že si je vědom nepřesností vyplývajících z použití těchto metod. Vlivem těchto 
nepřesností na kvalitu popisu se detailně zabývá. Na základě výsledků je pro každou 
problematiku uvedeno také shrnutí praktických  poznatků pro řešení daného problému, což je 
jistě užitečné pro jejich další studium. O kvalitě předkládaných výsledků svědčí i to, že byly 
publikovány ve vysoce impaktovaných časopisech.  

K práci nemám žádné formální připomínky. Pro ústní prezentaci mám následující upřesňující 
dotazy: 

1. Na straně 45 autor zmiňuje, že inverzní vliv těžkého atomu na spin-orbitální vazbu byl 
experimentálně pozorován. Mohl by autor specifikovat, o jaké experimenty se jedná? 

2. Na straně 53 autor uvádí, že  Rydbergovy orbitaly není nutné zahrnout do aktivního 
prostoru. Zároveň uvádí, že excitace vně valenční slupky, konkrétně 3px orbitaly na 
karbenovém uhlíku a 5px orbitaly na bromu mají vliv na hodnotu SOC. Mohl by autor 
komentovat tato dvě tvrzení, která se zdají být v rozporu? 



3. Na straně 58 autor shrnuje vliv substituentů na SOC a poukazuje na vliv substiuentu 
AsH2, kde dochází při nulovém dihedrálním úhlu k největšímu snížení SOC. Pomohlo by 
k vysvětlení tohoto vlivu rozklad na jednotlivé příspěvky, obdobně jako je uvedeno v Tab 
7 pro Br a GeH3 substiuenty? 

4. Na straně 110 autor shrnuje, že velikost maticových prvků porušení parity je citlivá ke 
kvalitě vlnové funkce, a proto doporučuje použití co možná největšího aktivního prostoru 
a větší báze. Může autor uvést, o jak velký aktivní prostor se jedná? Konkrétně, jaké 
orbitaly obsahuje CAS(12,11) prostor, který byl použit pro systém Ga-Bi+-Bi-X ?  

Závěrem bych ráda uvedla, že podle mého názoru autor jednoznačně prokázal schopnost vědecky 
pracovat, vyhodnocovat a zpracovávat  a publikovat výsledky. Předložená disertační práce svým 
obsahem, aktuálností řešené problematiky a úrovní použitých metod pro její řešení splňuje 
požadaky na PhD práce.  Výsledky uvedené v práci byly doposud  publikovány ve třech článcích, 
další dva se připravují. Kromě toho je autor spoluautorem dvou prací, jejichž výsledky nebyly 
v práci použity. Z uvedených důvodů doporučuji  k práci k obhajobě. 
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