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Posudek diplomové práce Ing. Štěpána Sršně „Vývoj molekulárních reprezentací pro aplikaci 

strojového učení v kvantové chemii a spektroskopii“ vedoucího DP. 

Úkolem diplomanta bylo vyzkoumat, jak pomocí strojového učení dosáhnout modelů přesně a rychle 

aproximujících náročné kvantově-chemické výpočty, a to zejména výpočty absorbčních spekter ze 

zadaných atomárních nebo molekulových struktur. 

Zadání je náročné zejména tím, že vyžaduje pochopení nejen metod strojového učení. Pro jejich 

zadané využití je nutno dobře rozumět i podrobnostem částicově-vlnového popisu mikrosvěta a 

podstatě speciálních algoritmů kvantové chemie hledajících aproximace vlnových řešení 

Schrödingerovy rovnice. 

Práce podává úvod do základních pojmů strojového učení a kvantové chemie, který je čitelný a 

ucelený až na drobné výjimky – některé speciální pojmy jako např. vibrační či rotační přechody musí 

ne-chemik hledat v dalších zdrojích. Ale to je maličkost, úvod především jasně ukazuje, že se 

diplomant v problematice bezpečně orientuje, a to nejen v klasických disciplínách strojového učení a 

chemie, ale i v současném stavu poznání specifického problému diplomové práce. I zde diplomant 

podává dobrý přehled nedávných relevantních studií a jejich hlavních předpokladů, z nichž některé je 

užitečné zpochybnit. Dalším cenným výstupem úvodní rešerše je i získání testovacích datových sad 

umožňujících srovnání vlastních metod s nejlepšími publikovanými. 

Jako strategii modelování využil diplomant klasických regresních algoritmů s jádrovými funkcemi, což 

je zde přirozená volba. Největší hodnota práce je ale v návrhu formální reprezentace molekul, jež 

tvoří vstup pro algoritmy učení. Diplomant použil strategii známou z předchozích studií, konkrétně 

popis pomocí matic atomových interakcí, ale hodnoty těchto matic počítá jinak. Přitom změny oproti 

dřívějším studiím motivuje fyzikálně-chemickými argumenty. V důsledku toho překonává v přesnosti 

aproximace dosud publikované metody. 

S nápadem na tuto studii přišel diplomant sám a celou diplomku vypracoval samostatně. Během 

práce jsem se mu snažil vnutit některé speciální techniky strojového učení vyvíjené naším týmem, 
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které jsou podle mě vhodné pro reprezentaci molekulárních struktur a které diplomant s díky odmítl. 

To se nakonec ukázalo jako dobré rozhodnutí vzhledem k úspěchu diplomantova vlastního návrhu 

reprezentace. Přesto bych byl rád, aby Ing. Sršeň ve studii po obhajobě pokračoval a tyto metody 

vyzkoušel.  

Doporučuji, aby diplomant v rámci obhajoby ukázal příklad naučené regresní funkce, ukázal, které její 

parametry byly předpočítány kvantově-chemickými algoritmy, a které byly naučené z dat, dále 

ukázkovou molekulu v jedné geometrii a její maticovou reprezentaci a konečně predikci ukázkového 

modelu na této molekule. 

Práci hodnotím jako výbornou (A). 

 

 

prof. Ing. Filip Železný, Ph.D 
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