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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE ING. ŠTĚPÁNA SRŠNĚ 
 

Diplomová práce Ing. Štěpána Sršně se zabývá vývojem a testováním molekulových reprezentací za 

účelem predikce absorpčních spekter pomocí metod strojového učení (ML). Práce je napsána 

srozumitelnou formou, pěknou češtinou a s minimem překlepů. Výsledky jsou prezentovány 

přehledně, diskutovány adekvátně a je patrné, že diplomant odvedl veliký kus práce. Musím ocenit 

především diplomantův široký odborný záběr, kdy velmi úspěšně skolubil techniky z tak odlišných 

oblastí, jako je teoretická chemie a strojové učení. Jeho výsledky, týkající se molekulových 

reprezentací, představují zajímavý a potřebný kamínek do mozaiky této aktivně se rozvíjející oblasti. 
 

K diplomantovi mám pouze několik málo otázek: 

1) Na straně 33 byl zkoumán vliv různých modifikací CM reprezentace na MAE. Nakonec byla použita 

plná matice. Zajímalo by mě, zda by použití trojúhelníkové matice, která poskytuje velmi podobné 

výsledky, přineslo nějakou významnější úsporu výpočetního času či paměti? 

2) Jaký je chemický název molekuly CH2OO? Jedná se o hydroperoxymetylen nebo něco jiného? 

Neuškodilo by uvést chemický vzorec (obdobně i u azobenzenu). 

3) Na základě čeho byl zvolen právě CH2OO a azobenzen? 

4) Absorpční zpektra, stejně tak jako celou řadu dalších molekulových vlastností, lze získat 

z kvantově-chemických (QM) výpočtů. Ty jsou však časově velmi náročné. Dokázal by diplomant 

odhadnou časovou úsporu získanou použitím ML oproti QM? Zdá se mi totiž, že i aplikace ML 

vyžaduje dost časově náročných kroků (např. získávání geometrií, trénování a validaci modelu 

v případě použití složitějších ML algoritmů) a v konečném důsledku by se tak hlavní přínos ML 

metod mohl  ukázat být sporadický. 

5) Časová náročnost QM roste samozřejmě s velikostí systému. K jakému nárůstu časové náročnosti 

dojde, se zvyšující se velikostí systému, za použití ML? Je reálné se domnívat, že by ML umožnilo 

studovat systémy, jež jsou pro QM aktuálně téměř nedostupné (např. různé biologicky zajímavé 

molekuly)? 
 

Na závěr bych rád konstatoval, že předložená práce výrazně převyšuje běžný standard diplomových 

prací a velmi rád ji doporučuji k obhajobě. Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním 

stupněm A. 
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