
AbstraktHlavním ílem této práe bylo naimplementovat analytiký gradient ener-gie pro multireferen£ní metodu vázanýh klastr· (MRCC).Multireferen£ní kvantov¥ hemiké metody jsou klí£ové pro studium mole-kul v nerovnováºnýh kon�guraíh, rozpadu molekul na fragmenty nebooben¥ kvazidegenerovanýh systém·. Ve v²eh t¥hto p°ípadeh b¥ºné jedno-referen£ní metody selhávají a multireferen£ní popis je pro n¥ tedy nezbytný.Zatímo jednoreferen£ní metody vázanýh klastr· (CC) se jiº tém¥° 40 letpouºívají pro p°esné výpo£ty korela£ní energie, jejih multireferen£ní verzejsou stále p°edm¥tem aktivního vývoje a do b¥ºné praxe se dostávají jenpomalu.Aº donedávna existovala pouze jediná implementae analytikého gra-dientu multireferen£ní metody vázanýh klastr·, ta se v²ak týká jen spe-iálního p°ípadu dvoureferen£níh singletovýh stav·. Pon¥vadº analytikýgradient hraje klí£ovou roli ve v²eh oblasteh kvantové hemie, jeho imple-mentae pro obenou MRCC metodu je tedy zásadní.Pro implementai byl zvolen analytiký gradient stavov¥ spei�ké multi-referen£ní Brillouinovy�Wignerovy metody CCSD s iterativní korekí size-extenzivity. Tato metoda je totiº implementována do programu ACES II [1℄,který jiº nabízí efektivní analytiký gradient jednoreferen£ní CCSD metodya jeho kód lze tedy s výhodou vyuºít.B¥hem práe bylo nutné pouºít oben¥j²í program, zaloºený na rozvoji doFull-CI báze, který v²ak umoºnil pilotní implementai analytikého gradientupro MR BWCC metodu s iterativní korekí a bez koreke size-extenzivity atéº stavov¥ univerzální MRCC metody. Pilotní implementae v²eh t°í variantbyla úsp¥²n¥ otestována na karbenu CH2 a silylenu SiH2 a tato práe bylaopublikována [2℄.Analytiký gradient energie MR BWCCSD metody s iterativní korekísize-extenzivity byl nakone téº naimplementován do programu ACES II,a£koliv tato implementae vyºaduje expliitní °e²ení CPHF rovni pro vyjá-d°ení derivaí LCAO koe�ient·, oº je provád¥no externím programem.Jako poslední £ást práe byla testována nov¥ vyvinutá stavov¥ spei-�ká multireferen£ní Mukherjeeho metoda s poruhovým zahrnutím T̂3 am-plitud v aproximai nesp°aºenýh amplitudovýh rovni, MR MkCCSD(Tu).Bylo studováno siglet-tripletové ²t¥pení molekuly tetrametylenetanu. Získanék°ivky poteniální energie byly hladké a výsledky velmi p°esn¥ souhlasily sexperimentem. Tato metoda nevyºaduje iterativní °e²ení T̂3 rovni a p°esto jeimunní v·£i intruder stav·m, oº potvrdil i pr·b¥h spo£tenýh k°ivek. Mezip°esnými multireferen£ními metodami je tato metoda proto velmi perspek-tivní. Tato práe je téº sou£ástí publikae [3℄.


