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1. Úvod 

 
Svůj článek musíme začít omluvou Alexandru Duma-

sovi za parafrázi názvu jeho slavného díla1. Uplynulo toti� 
28 let od vydání na�í kní�ky2 �Ab Initio Calculations� 
a prof. Zahradník nás v poslední době opakovaně nabádal, 
abychom pro Chemické listy napsali článek, jakýsi dopl-
něk k této kní�ce, který by shrnul na�e poznatky o součas-
ném stavu v oboru a zejména pak odhad vývoje pro nej-
bli��í léta. Přes na�i úctu k panu profesorovi jsme k tako-
vému počinu měli pramálo chuti. Ne snad pro svou poho-
dlnost, ale pro nesnadnost úkolu. Na konci sedmdesátých 
let bylo toti� mo�né obsáhnout téměř ve�keré dění v obo-
ru. V současnosti se nám to v�ak jeví jako nemo�né, 
a obávali jsme se, �e jakýkoliv pokus o shrnutí současného 
stavu by byl nepřiměřeně ovlivněn na�imi neúplnými zna-
lostmi a osobními zájmy, a tudí� i náhodným výběrem 
látky pro zpracování.  Nicméně, kdy� redakce Chemických 
listů pojala úmysl věnovat celé číslo jubileu pana profeso-
ra, usoudili jsme, �e bychom se přece jen o to mohli poku-
sit a nabídli jsme proto do čísla tento svůj příspěvek. Chtě-
li bychom tímto poděkovat panu profesorovi za jeho zájem 
a povzbuzení, kterého se nám dostávalo a bez kterého by 

se tě�ko dostaly ab initio výpočty do povědomí české 
a slovenské chemické komunity v předstihu před řadou 
jiných evropských zemí.  

Teorii chemické vazby Heitlera a Londona z roku 
1927 a následně formulovanou teorii molekulových orbita-
lů Mullikena a Hunda pova�ujeme za zrod kvantové che-
mie, tedy moderní teorie chemické vazby zalo�ené na 
kvantové fyzice. Od těchto pionýrských let do�lo k obdi-
vuhodnému pokroku. Rozvoj teorie a nebývalý růst výkon-
nosti počítačů v druhé polovině minulého století vedly 
k rychlému vývoji aplikací kvantové chemie a vzestupu 
významu počítačové chemie. Zatímco do konce �edesátých 
let dominovaly v kvantové chemii semiemprické metody, 
ve kterých se některé parametry teorie fitovaly na experi-
mentální data, dnes dominují ab initio metody. Pod po-
jmem "ab initio" metody v teoretické a počítačové chemii 
podle ustáleného názoru vět�iny odborníků rozumíme me-
tody, které vycházejí ze základních přírodních zákonů, 
jmenovitě teoretické fyziky, bez pou�ití dal�ích, nefyzikál-
ních předpokladů a empirických aproximací. Základním 
kamenem nerelativistických nebo relativistických ab initio 
metod je ře�ení mnohočásticové Schrödingerovy nebo 
Diracovy rovnice, při nich� nezanedbáváme �ádné integrá-
ly a ani si jejich výpočet neulehčujeme pomocí aproxima-
tivních výrazů. Pro mnohačásticové molekulové systémy 
v�ak nedoká�eme získat vlnovou funkci analyticky ře�e-
ním Schrödingerovy rovnice a tak nezbývá ne� uva�ovat 
vlnovou funkci v určité zvolené matematické formě. Přes-
nost výsledku pak zále�í na vhodnosti této formy a jejím 
rozsahu a také na tom, co nám dovolí počítač, který máme 
k dispozici. Typickým rysem ab initio metod je to, �e umí-
me definovat hierarchicky uspořádané teoretické formula-
ce, které umo�ní konvergenci k přesnému výsledku kont-
rolovaným způsobem. Výchozím bodem je nejčastěji mo-
del nezávislých elektronů, kdy zpravidla pomocí metody 
Self-konsistentního pole (SCF) získáme molekulové orbi-
taly. Elektrony v atomech a molekulách av�ak nejsou ne-
závislé, a tak v dal�ím kroku se tedy sna�íme lépe 
�korelovat� jejich vzájemný pohyb a jejich interakce. Ten-
to �mnohačásticový� pohled je pro aplikace v chemii mi-
mořádně důle�itý, jen�e je také svízelný jak z hlediska 
teorie, tak i z hlediska numerické realizace. 

Nástrojem teoretické chemie je počítačová chemie. 
Primárním výsledkem výpočtu (nejčastěji pro zvolenou 
molekulovou geometrii) je energie molekulového systému. 
Odvozenými veličinami, které lze získat standardními 
postupy, jsou harmonické vibrační frekvence, slučovací 
tepla, reakční entalpie, disociační energie, ionizační poten-
ciály a elektronové afinity, excitační energie, NMR che-
mické posuny a řada dal�ích u�itečných vlastností mole-
kul. Postupně se zvládá problém chemické dynamiky. 
Přesnost, spolehlivost a mo�nosti provádění ab initio vý-
počtů se v posledních letech natolik zlep�ily, �e se staly 



Chem. Listy 102, 865−872 (2008)                                                                                                                                              Referát 

866 

u�itečným pomocníkem v chemické laboratoři. Postavení 
teoretické a počítačové chemie velice dobře vystihuje mot-
to v učebnici kvantové chemie R. Zahradníka a R. Poláka 
z roku 1976, �Experiment bez teorie je chaos. Teorie bez 
experimentu je fantasie�. Počítačová chemie tedy pomáhá 
experimentálním chemikům při pochopení a interpretaci 
experimentálních faktů, jako jsou např. reakční mecha-
nismy či přiřazení pásů ve spektrech. S rostoucí spolehli-
vostí dat získaných metodami teoretické a počítačové che-
mie roste její prediktivní síla. Data z počítačových předpo-
vědí struktury, termochemických, spektroskopických, elek-
trických a dal�ích vlastností molekul jsou nezřídka jediným 
zdrojem informací v případech, kdy� chybí experiment. 
Počítačová chemie se stává často výzvou pro experiment 
a pro hledání nových chemických látek a jejich vlastností. 

Tě�i�těm článku je jeho čtvrtá část o výhledu do ně-
kolika nejbli��ích let, pokud se týká vývoje nových výpo-
četních metod a mo�ností aplikací ab initio výpočtů pro 
potřeby chemie. Přitom nelze pominout vývoj v letech 
1980−2008 a nezmínit se o nejdůle�itěj�ích tendencích 
a úspě�ích,  kterých se dosáhlo v tomto období. O stručnou 
rekapitulaci jsme se pokusili ve třetí části článku. Odkazy 
na literaturu uvádíme v minimální míře, proto�e ty si mů�e 
zainteresovaný čtenář najít v příručkách k nejpou�ívaněj-
�ím kvantově-chemickým programům3−7. Nicméně, aby-
chom učinili tento článek přístupný co nej�ir�í čtenářské 
obci Chemických listů, uvádíme hned za úvodem    pře-
hled nejdůle�itěj�ích pojmů a zkratek. V kvantové chemii 
je jich bohu�el mnoho a tak jsme (na návrh recenzenta) 
pova�ovali za u�itečné zahrnout do článku i stručný glosář.  

  
 

2.  Stručný přehled nejdůle�itěj�ích pojmů 
a nejpou�ívaněj�ích zkratek  
 
Báze. V tomto článku se omezíme na u��í význam 

tohoto pojmu. Bází budeme rozumět soubor funkcí, nej-
častěji gaussiánů typu s, p, d, f, ..., centrovaných na já-
drech atomů molekuly, který v lineární kombinaci pou�ije-
me pro vyjádření molekulových orbitalů. 

CC je zkratka pro Coupled Clusters. Společně s meto-
dou DFT je to nejefektivněj�í způsob, jak zahrnout do 
vlnové funkce elektronovou korelaci, tedy následně vylep-
�it výsledek získaný standardním výpočtem SCF, abychom 
se v energetických předpovědích přiblí�ili �chemické přes-
nosti�. Vlnová funkce v CC metodách je vyjádřena jako 
exponenciální rozvoj excitačních operátorů, které působí 
na referenční SCF vlnovou funkci. Zjednodu�eně řečeno 
vlnová funkce CC obsahuje kromě funkce SCF také pří-
spěvky od �klastrů� T1, T2, T3, T1T1, T1T2, T2T2, ...přičem� 
T1 se týká monoexcitací, T2 biexcitací, T3 triexcitací, atd.. 
Klastry TiTj jsou důsledkem exponenciálního rozvoje vlnové 
funkce e−T, T = T1 + T2 + T3 + .... Klastrový rozvoj toti� při-
pomína Taylorův rozvoj exponciály ex = 1 + x +x2/2 + x3/6 ... 

Koeficientům určujícím míru T1, T2, T3 se říká ampli-
tudy. Neju�ívaněj�í variantou metody CC je CCSD 
(coupled clusters singles doubles, T = T1 + T2) a přesněj�í, 
av�ak výpočtově náročněj�í, CCSD(T), která zahrnuje do 

vlnové funkce i přibli�ný efekt triexcitací a tím i vět�í po-
díl elektronové korelace. Metoda CCSD tedy bere v úvahu 
pouze klastry obsahující T1 a T2, kde�to metoda CCSD(T) 
zahrnuje (přibli�ně) i klastry T3. Metodou CCSD se ampli-
tudy pro T1 a T2 získávají rigorosně iterativní procedurou, 
kde�to v CCSD(T) se amplitudy pro T1 a T2 vezmou 
z výpočtu CCSD a amplitudy pro T3 se určí neiterativně 
a tudí� pouze přibli�ně z výrazů poruchové teorie. 

CI je zkratkou pro konfigurační interakci. Vlnová 
funkce se formuluje jako lineární rozvoj mono- a biexcita-
cí vůči referenční SCF funkci (CI SD), případně se zahr-
nou i vy��í excitace (CI SDT...). Rozvojové koeficienty 
v CI se určí variačně. K přesnému výsledku konverguje CI 
pomaleji ne� v exponenciálním CC rozvoji. V multirefe-
renčních MR CI metodách se jako referenční funkce mů�e 
pou�ít více SCF determinantů nebo obecněj�í referenční 
funkce. Toté�, i kdy� poněkud komplikovaněj�ím způso-
bem, lze formulovat v CC metodách. V CC i CI metodách 
je mo�né systematicky zlep�ovat matematickou formu 
aproximace vlnové funkce. V úplném CI (nebo v úplném 
CC) rozvoji výsledek konverguje k přesné energii v dané 
bázi atomových orbitalů.  

DFT je zkratka pro Density Functional Theory. Prin-
cip metody DFT je odli�ný od ostatních metod zmiňova-
ných v tomto článku, proto�e se v ní nepracuje s molekulo-
vými orbitaly. Vyu�ívá se toti� (teoreticky opodstatněné) 
mo�nosti vyjádřit energii přímo jako funkcionál elektrono-
vé hustoty. Potí� je v tom, �e tvar tohoto funkcionálu není 
znám, resp. dosud se nepodařilo jeho vhodnou formu od-
vodit. Jsme tedy odkázáni na různé odhady, z nich� mnohé 
jsou zatí�eny značným empiricismem. Vyčlenit metodu 
DFT z kategorie ab initio metod by byl v�ak ne�ádoucí pu-
rismus. Úspěch metody DFT je toti� nesporný. Metoda je 
úsporná a její přesnost je postačující pro mnohé chemické 
aplikace. U�itečná je zejména při aplikacích na vět�í mole-
kulové systémy, pro které se sofistikované metody jako 
CCSD, CCSD(T), či CI nedají pou�ít z technických důvodů.  

Chemická přesnost. Tento pojem si zavedli kvantoví 
chemici,  aby tak označili výpočty, které poskytnou slučo-
vací tepla s přesností lep�í ne� 4 kJ mol−1. Podobně, spekt-
roskopická přesnost se týká tolerance 1 cm−1 ve vypočtené 
energii (nebo ve vibračních frekvencích). Dosáhnout spek-
troskopické přesnosti je zatím neobyčejně svízelné. 

Elektronová korelace. Tímto pojmem rozumíme část 
interakce mezi elektrony v molekule, kterou zanedbáváme, 
chceme-li získat pouze molekulové orbitaly standardní 
metodou SCF. Příslu�ný chybějící příspěvek v energii se 
nazývá korelační energie. 

Korelační energie. Korelační energie je přesně 
a jednodu�e definovaná jako rozdíl přesné energie a ener-
gie dané výpočtem SCF při pou�ití stejné báze. Přesnou 
energií se rozumí přesné ře�ení Schrödingerovy rovnice. Při 
potřebě přiblí�it se �chemické přesnosti� je nezbytně nutné 
doplnit nějakým způsobem chybějící korelační energii, t.j. 
přesněji, ne� je tomu v SCF, respektovat mezielektronovou 
repulsi. K tomu slou�í řada metod, z nich� nejznáměj�í jsou 
MP2, CI SD, CCSD, CCSD(T) a jiné. Semiempirickým 
způsobem je korelační energie zahrnuta i v metodě DFT. 
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MP2. Abychom se vyhnuli objasnění původu pojmu 
�second-order Møller-Plesset theory�, omezíme se pouze 
na poněkud zjednodu�ený výklad, �e jde o poruchovou 
metodu, při které se energie získaná výpočtem SCF pova�u-
je za �neporu�enou� a korelační energie za �poruchu�. 
V případě MP2 se uva�uje pouze porucha do druhého řádu.  

Relativisticke efekty.  Tento pojem nabývá stále vět�í-
ho významu. Jestli�e molekula obsahuje atom z dolní po-
loviny periodického systému, přistupuje k elektronové 
korelaci jestě dal�í fenomén � relativistické efekty, které se 
s rostoucím atomovým číslem stávají velice významné. 
Schrödingerova rovnice tyto efekty nepostihuje, a tak je 
nutné pou�ít některé z aproximativních ře�ení Diracovy 
rovnice. Schopnost postihnout relativistické efekty roz�iřu-
je zejména aplikace kvantově-chemických metod v anor-
ganické chemii.  

SCF je zkratka pro Self-Consistent Field. Samotný 
pojem se týka spí�e způsobu výpočtu ne� jeho fyzikální 
podstaty. Pro potřeby tohoto článku postačí, jestli�e pod 
pojmem SCF metody budeme rozumět způsob, jak určit 
lineární kombinaci gaussiánů pou�ité báze pro optimální 
vyjádření molekulových orbitalů.   

 
 

3. Shrnutí vývoje v letech 1980−2008 
 
3 . 1 .  T é m a t a  d o  z n a č n é  m í r y  u z a v ř e n á  

 
Řada problémů, které se je�tě před rokem 1980 zdály 

aktuální2, byla v následujících letech uspokojivě vyře�ena. 
Zmíníme se o těch nejdůle�itěj�ích.  

 
Výpočty SCF 

 Jestli�e před rokem 1980 byly výpočty SCF stan-
dardním typem ab initio výpočtů, po roce 1980 se situace 
změnila.  Výpočet SCF se stal pouze prostředkem pro zís-
kání molekulových orbitalů, které se pak pou�ily pro ně-
kterou z metod zahrnující elektronovou korelaci. Přitom 
samotné výpočty SCF se daly pou�ít i na podstatně vět�í 
molekuly ne� tomu bylo předtím. Umo�nily to nově vyvi-
nuté kvantově-chemické programy, jako� i neustále se 
zlep�ující výkon počítačů. Výpočty SCF se postupně staly 
pouze přípravným krokem k podstatně náročněj�ímu vý-
počtu zahrnujícímu i elektronovou korelaci. Vylep�ování 
SCF kroku proto přestalo být aktuálním problémem. Přes-
to se ani v této oblasti pokrok zcela nezastavil. Pro řadu 
problémů dosáhneme uspokojivé přesnosti, jestli�e na 
výpočet SCF navá�eme následným výpočtem MP2, tedy 
aplikací poruchové teorie druhého řádu. Výpočet MP2 je 
nejjednodu��í způsob získání korelační energie. Dosáhne 
se tak často lep�í přesnost ne� při výpočtu DFT. V moder-
ních počítačových programech je výpočet MP2 rychlej�í 
ne� výpočet SCF a pro MP2 se hledají algoritmy, podle 
kterých počítačový čas závisí lineárně na počtu elektronů. 
Je proto zřejmé, �e stejnou efektivitu a tudí� lineární závis-
lost na počtu elektronů po�adujeme také od výpočtu SCF. 
Vývoj v tomto směru přiná�í slibné výsledky, s perspekti-
vou výpočtu pro molekuly s více ne� 1000 atomy8.  

Volba báze 
 Je potě�itelné, �e neustále se zvy�ující počet navrho-

vaných bází nevedl k nepřehledné situaci, jakou jsme za�i-
li v éře semiempirických metod. Naopak, situace se výraz-
ně zjednodu�ila. Velká část publikovaných výsledků byla 
získána v bázích vyvinutých tvůrci programu Gaussian 
nebo bázemi vyvinutými pro výpočty se zahrnutím elek-
tronové korelace. Během doby se zvy�uje dominance bází 
kartézských gaussiánů centrovaných na jádrech atomů. 
Opou�tí se jiné mo�nosti, jako např. funkce báze centrova-
né mimo jádra, plovoucí funkce nebo Slaterovy báze. Uka-
zuje se v�ak, �e Slaterovy funkce mohou být lep�í volbou 
ne� gaussiány pro báze uva�ující mezielektronovou sou-
řadnici. Dal�í vývoj se proto omezil na báze pro optimální 
zahrnutí korelační energie (báze �correlation consistent� 
umo�nující extrapolaci na �úplnou� bázi9,10, báze zahrnují-
cí r12 souřadnici11). Báze vyvinuté Dunningem a spol. 9,10 
mají jednu velkou výhodu a sice tu, �e jsou hierarchicky 
uspořádány a jsou tudí� zvlá�ť vhodné pro extrapolaci  
k limitě pro saturovanou bázi (CBS − Complete Basis Set 
limit). Pro přesné výpočty vlastností molekul a reaktivity 
to má velký význam, proto�e se tímto způsobem eliminuje 
jedna z neurčitostí přesných předpovědí, toti� závislost na 
bázi. Jedním z průkopníků metod pro extrapolaci k limitě 
CBS byl i profesor Rudolf Zahradník12. Vyvíjejí se v�ak 
i báze speciálně pro určité aplikace (jako např. pro výpočty 
polarizabilit, disperzních interakcí apod.). V zásadě v�ak 
platí, �e k dispozici je řada bází, vhodných prakticky pro 
ka�dý problém. Ty v�ak mohou být pro některé speciální 
výpočty málo efektivní, zvlá�tě pak na korelované úrovni.  

 
3 . 2 .  N o v é  p r o b l é m y  

 
Pokrok v letech 1980−2008 přinesl řadu výrazných 

zlep�ení a nových přístupů, o kterých se před rokem 1980 
vědělo málo a nebyla o nich �ádná spolehlivá data. Předně 
je zde třeba jmenovat metodu DFT a roz�íření jejího pou-
�ívání v chemii, a také obecně velký pokrok ve vývoji 
teorie a programů pro metody zahrnující korelační energii. 
Týká se to zejména metod CC. Ty byly před rokem 1980 
pou�ívány jen zcela výjimečně, zatímco dnes jsou stan-
dardním nástrojem kvantové chemie. Novou tvář kvantové 
chemii pak také vtiskl pokrok v teorii a metodách výpočtů 
relativistických efektů, co� otevřelo cestu k aplikacím ab 
initio výpočtů na molekuly obsahující tě��í atomy. Z těch 
nejdůle�itěj�ích je�tě zmiňujeme moderní trend propojová-
ní kvantově-chemických výpočtů s molekulovou dynami-
kou. To má zvlá�ť význam pro interpretaci některých bio-
procesů. 

 
DFT 

 Princip metody DFT byl u� znám před rokem 1980, 
i kdy� spí�e pod jménem X-α. Vět�inou byl přijímán 
s nedůvěrou. Způsobili si to sami tvůrci DFT metod, proto-
�e optimisticky tvrdili, �e DFT do několika málo let zcela 
ovládne kvantovou chemii a je to tedy směr, kterým je 
třeba se ubírat. Počáteční výsledky v�ak byly neuspokojivé 
a nemohly konkurovat metodám molekulových orbitalů. 
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Přesnost výpočtů DFT se v�ak zvy�ovala a pro mnohé 
chemické aplikace je v současné době uspokojivá. Přes 
některé přetrvávající nedostatky, roz�íření DFT v chemii 
představuje největ�í úspěch kvantové chemie za období 
1980−2008. Je třeba ov�em poznamenat, �e striktně vzato, 
DFT metody nejsou v praktickém provedení ab initio me-
todami ve smyslu metod SCF, MP2, konfigurační interak-
ce (CI)  nebo coupled clusters (CC). Značná efektivita 
metod DFT je zalo�ena na faktu, �e aproximují výměnný 
a korelační člen funkcionálem, přičem� přesný tvar a váha, 
se kterou se berou v úvahu výměnný a korelační člen, není 
ve smyslu �ab initio� mo�né určit. Nejčastěji se fitují na 
přesné ab initio výpočty, předev�ím na metody CC. Dal�í 
nevýhodou je to, �e není k dispozici univerzální funkcionál 
vhodný pro výpočty �iroké palety vlastností. To vede 
k nepřehlednému mno�ství funkcionálů pro specifické 
účely. Chybí také kontrola kvality a spolehlivosti předpo-
vědí vlastností molekul a reaktivity. Více ne� 
v �tradičních� metodách je třeba se spoléhat na zku�enost 
s pou�itím specifických funkcionálů pro konkrétní účel. 

 
Elektronová korelace 

 Zavedení výpočetních metod pro elektronovou kore-
laci do kvantově-chemických programů znamenalo kvali-
tativní proměnu aplikačních mo�ností kvantové chemie. 
Nejpou�ívaněj�í se staly metody zalo�ené na mnohočásti-
cové poruchové teorii do druhého (MP2) a vy��ích řádů 
a na teorii coupled clusters (CCSD,CCSD(T)). Metody CC 
do značné míry vytlačily poruchové výpočty ve vy��ích 
řádech, zejména MP4, které dominovaly je�tě na počátku 
devadesátých let. Česká kvantově-chemická �kola13,14, na 
kterou později navázaly bratislavské skupiny teoretické 
a počítačové chemie, přispěla v této oblasti mimořádně 
významným způsobem. Průkopnický význam prací Jiřího 
Čí�ka, který jako první implementoval CC teorii na mno-
hoelektronové systémy a Josefa Palduse, který je vedoucí 
světovou osobností ve formulacích UGA (Unitary Group 
Approach), v multireferenčních CC metodách a dal�ích 
problematikách kvantové chemie, je stě�í mo�né přecenit. 
Zvý�ila se tak přesnost a spolehlivost výpočtů a otevřely se 
mo�nosti studovat i chemické problémy, pro které byly 
výpočty SCF nepou�itelné pro zanedbání elektronové ko-
relace.  

 
Zahrnutí relativistických efektů 

 V molekulách, které obsahují atomy prvků s tě��ími 
jádry, řekněme s atomovým číslem vět�ím ne� 50, se pro-
jevují výrazně relativistické efekty. Schrödingerova rovni-
ce tyto efekty nepostihuje. Přitom jde o efekty, které mo-
hou ovlivňovat energii a chemické vlastnosti molekul zá-
sadním způsobem. Jeliko� jde v chemii o málo známý fakt, 
uvedeme alespoň15 jeden příklad. Zatímco (holé, nesolva-
tované) kationty M+ z řady 3d a 4d tranzitních kovů nedo-
ká�í aktivovat methan, kovy z řady 5d dehydrogenují 
methan podle schematu M+ + CH4 →  MCH2

+ + H2. Z diso-
ciačních energií D(Ni+−CH2) = 3,17 eV, D(Pd+−CH2) = 
2,95 eV a D(Pt+−CH2) = 4,80 eV je mo�né usoudit, �e 
pro zmíněnou reakci je třeba, aby disociační energie 

D(M+−CH2) byla vět�í ne� 4,7 eV. Ab initio výpočty uká-
zaly, �e sílu vazby Pt+−CH2 do značné míry určují relati-
vistické efekty. Teoretické zpracování �relativistické che-
mie� bylo do osmdesátých let minulého století doménou 
několika specialistů. Pak ov�em nastal velice bouřlivý 
vývoj metod relativistické kvantové chemie a jejich aplika-
cí16−18. V současné době je to �iroce pou�ívaný nástroj, 
který je dostupný v bě�ných kvantově-chemických progra-
mech. Pro praktické provedení jsou relativně snadno pří-
stupné výpočty, ve kterých se uva�ují pouze tzv. skalární 
(spin-free nebo také jednokomponentní) relativistické 
efekty. Známá je metoda DKH19,20 (zkratka označuje jmé-
na autorů metody, Douglas, Kroll a Hess), ve které se do-
plní jednoelektronové členy o relativistické integrály 
v  metodě SCF, tak�e počítačové provedení není o moc 
slo�itěj�í ne� je standardní výpočet SCF. Navazující kore-
lační krok pak vyu�ívá relativisticky ovlivněné orbitaly. 
Tyto výpočty jsou často dostatečné na vysti�ení trendu 
v chemickém chování molekul v řadách Cu, Ag, Au nebo 
F, Cl, Br, I a podobně. Bez nadsázky lze říci, �e bez po-
chopení relativistických efektů není mo�né pochopit che-
mii tě��ích atomů, trendy a periodické chování prvků 
a sloučenin s rostoucím atomovým číslem v periodické 
soustavě a tedy značnou část anorganické chemie. Pozoru-
hodné jsou např. předpovědi vlastností sloučenin hypertě�-
kých atomů s atomovým číslem a� 120. Pro řadu molekul 
(včetně některých molekul s uzavřenými elektronovými 
slupkami) a pro mnohé excitované stavy je nutné zvlád-
nout spin-orbitální efekty. Jejich výpočty se stávají stále 
přístupněj�ími pro numerické realizace. Slo�itost teorie 
a náročnost provedení rigorosních čtyřkomponentních 
relativistických výpočtů (tj. dostatečně přesné aproximace 
Diracovy rovnice) sice zatím nedovolují dosáhnout přes-
nosti a efektivnosti obvyklé v jiných oblastech kvantové 
chemie, av�ak pokrok v této oblasti je významný. Pozoru-
hodné jsou např. předpovědi molekul s pěti či dokonce se 
�estinásobnými vazbami. V současnosti se pracuje také na 
efektech kvantové elektrodynamiky. Toto roz�íření apli-
kačních mo�ností je mo�né pova�ovat za jeden z hlavních 
úspěchů kvantové chemie za období 1980−2008.  

 
Excitované stavy  

 Období 1980−2008 přineslo velký pokrok ve vý-
počtech elektronických spekter polyatomových molekul. 
Standardní metodou výpočtu se stala časově závislá verze 
metody DFT zvaná TD DFT, která do značné míry nahra-
dila v pou�ívání metody CI, CC a jejich varianty jako CPF 
(Coupled Pair Functional, s přibli�ným zahrnutím vlivu 
tetraexcitací). Je v�ak třeba upozornit na to, �e TD DFT 
mů�e poskytnout výsledky naprosto nespolehlivé, jestli�e 
při excitaci mů�e v molekule dojít k intramolekulárnímu 
přenosu náboje nebo kdy� excitovaný stav nabyde charak-
teru Rydbergova nebo biexcitovaného stavu (u polyénů), 
má charakter biradikálu, či jestli�e excitace vy�aduje silně 
multikonfigurační popis (např. u benzenu). DFT také dost 
přehání míru delokalizace a to také mů�e být v mnoha 
případech potí�. Pro men�í molekuly a poněkud poučeněj�í 
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u�ivatele jsou v bě�ně dostupných kvantově-chemických 
programech k dispozici přesněj�í metody výpočtu známé 
pod zkratkami MR CI a EOM CC (Equation of Motion 
CC, co� je v podstatě toté� jako dříve vyvinutá metoda 
známá pod označením SAC CI) a některé verze �response� 
CC metod, vhodné také pro výpočty polarizabilit a jiných 
vlastností, které jsou �odpovědí� molekuly na vliv vněj�í-
ho pole. Pro excitované stavy a degenerované systémy je 
důle�itá také metoda CASPT2. Vlnová funkce se vyjádří 
ve formě úplné CI v prostoru zvolených aktivních moleku-
lových orbitalů (Complete Active Space SCF, t.j. 
CASSCF) a dynamická korelace se aproximuje druhým 
řádem poruchového rozvoje vzhledem k této referenční 
funkci. Za roz�íření aplikovatelnosti na obecné excitované 
stavy, na výpočty hyperploch energií a zvý�ení přesnosti 
v oblasti vzdálené od rovnováhy tyto metody vděčí svému 
�multireferenčnímu� charakteru. Dosavadní zku�enost 
ukázala, �e pokud je mo�né vyjádřit vlnovou funkci mole-
kuly jednodeterminantovou referenční funkcí SCF, metody 
CC poskytují přesněj�í a počítačově efektivněj�í výsledky 
ne� metody CI. Je proto přirozené, �e bylo věnováno mno-
ho úsilí i roz�íření standardních �jednoreferenčních� vari-
ant metody CC na multireferenční metody CC (MR CC). 
Ačkoliv bylo ji� dosa�eno významného pokroku14,21,22, 
vývoj metody MR CC je�tě stále není ve stadiu, aby bylo 
mo�né nabídnout metodu pro rutinní aplikace. 

 
Propojení s molekulovou dynamikou 

  Kombinace kvantově-chemických metod s moleku-
lovou dynamikou není �ádnou novinkou. Prof. Zahradník 
o ní  referoval23 na stránkách tohoto časopisu ji� v roce 
1985. Pro řadu významných chemických aplikací je toti� 
třeba postihnout dynamickou povahu problému. Platí to 
zejména pro posti�ení vlivu rozpou�tědla (prostředí) na 
chemické vlastnosti molekul. Příslu�ná teorie je jednodu-
chá a formulace odpovídajících teoretických modelů neči-
ní potí�e. Zásadní problém je technického rázu � smyslupl-
né výpočty jsou toti� neúměrně dlouhé. Aby vůbec byly 
výpočty proveditelné, nezbylo ne� pou�ívat jednoduchý 
(a málo přesný) interakční potenciál molekuly s rozpou�tě-
dlem. To ov�em přiná�í nejistotu, pokud jde o věrohodnost 
výsledků.  Zřejmě to nejlep�í, co zatím mů�e kvantová 
chemie nabídnout, je molekulová dynamika s pou�itím 
potenciálu DFT24.  

 
Současný stav 

 Pro potřeby chemie mů�eme současný stav charakte-
rizovat tak,  �e standardními metodami kvantové chemie 
doká�eme předpovídat délky chemických vazeb s přesnos-
tí kolem 0,01 Å a získávat změny energie při chemických 
reakcích s přesností a spolehlivostí, které jsou k u�itku pro 
praktické potřeby chemie. Rovně� pokud jde o spektrosko-
pii, jsou výsledky dostatečně spolehlivé pro předpovědi 
vibračních, NMR a elektronických spekter. Teoretické 
výpočty vibračních frekvencí se stávají nezbytným nástro-
jem experimentátorů pro identifikaci a interpretaci namě-
řených spekter. Pro malé molekuly se harmonické vibrační 
frekvence bě�ně počítají s přesností kolem 10−20 cm−1, 

co� pro interpretační účely experimentátorů zpravidla sta-
čí. Přesněj�í předpovědi jsou mo�né s vět�ím úsilím také. 
Jít s přesností pod 1 cm−1 (spektroskopická přesnost) je 
ov�em mimořádně obtí�né z teoretických i numerických 
důvodů i pro malé molekuly. Pochopitelně, z praktických 
důvodů dosa�ená přesnost a spolehlivost závisejí na veli-
kosti studovaného systému. Obecně se v�ak předpokládá, 
�e i v pří�tích letech se bude výkonnost počítačů zdvojná-
sobovat ka�dé dva roky, tak�e i se současnými metodický-
mi prostředky budou výpočty o stejné spolehlivosti do-
stupné i pro vět�í molekuly ne� tomu bylo mo�né doposud. 
Současně s růstem výkonnosti počítačů pokračuje i vývoj 
teoretických formulací a algoritmů, tak�e aplikovatelnost 
metod kvantové chemie s po�adovanou přesností se neu-
stále zvy�uje.  

 
 

4. Výhled do nejbli��ích let 
 
D F T  

 
Na zasedání Mezinárodní akademie kvantově mole-

kulových věd (IAQMS) v roce 2002 se diskutovalo o tom, 
co je nejpotřebněj�í pro dal�í rozvoj a  uplatnění kvantové 
chemie. Jednoznačně vyzněl názor, �e  kvantová chemie 
potřebuje nový impuls ve vývoji metody DFT. Byla to 
právě DFT, která se zaslou�ila o rozsáhlé roz�íření kvanto-
vě-chemických výpočtů v chemii. Poslední léta v�ak jako-
by znamenala jistý útlum v dal�ím vývoji. Je to dáno tím, 
�e teorie DFT nemá prostředky pro postupné a systematic-
ké zlep�ování metody, jako je postupné zvět�ování báze 
a počtu excitovaných konfigurací v tradiční teorii zalo�ené 
na pou�ití vlnové funkce. Přesný funkční vztah mezi ener-
gií a elektronovou hustotou není znám a nahra�uje se proto 
ad hoc zvoleným funkcionálem, který pro lep�í shodu 
s experimentem (anebo, a to je častý případ, s přesnými 
CC výpočty) doznává pak empirických úprav. Vede to 
bohu�el k pestré paletě funkcionálů pou�ívaných pro spe-
ciální strukturní typy molekul a pro speciální aplikace. Zdá 
se, jako by se mo�nosti tohoto �extenzivního� vývoje vy-
čerpaly. Autorům tohoto článku není znám funkcionál, 
který by byl univerzálně pou�itelný a přitom přesněj�í ne� 
funkcionál B3LYP (cit.25)  vyvinutý u� v roce 1993. Sta-
novený úkol je tedy jasný: najít univerzálně pou�itelný 
funkcionál, který bude přesněj�í ne� B3LYP, ani� by to 
bylo na úkor jednoduchosti funkcionálu, co� právě činí 
metodu DFT tak efektivní. Cesta k tomuto cíli byla někte-
rými badateli26−29 naznačena. Podle nich je třeba pomocí 
nejpřesněj�ích metod tradiční kvantové chemie přesně 
vyjádřit chování coulombické, výměnné a korelační slo�ky 
potenciálu v molekulách a z těchto funkčních závislostí 
najít poučení, jak vyjádřit funkcionál elektronové hustoty, 
aby byly odstraněny hlavní nedostatky stávající DFT: neú-
plné vyru�ení coulombické self-interakce výměnným funk-
cionálem a nedostatečné postihnutí van der Waalsových 
interakcí korelačním funkcionálem. To v�e je třeba udělat 
bez výrazněj�ího nárůstu počítačového času vzhledem 
k výpočtům B3LYP. Úkol jistě ne snadný, ale pro dal�í 
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uplatnění teorie v chemii úkol zásadní důle�itosti. Pro van 
der Waalsovy  interakce jistý pokrok nastal přidáním semi-
empirického dispersního členu k funkcionálu DFT. Bohu-
�el tato cesta specifických korekcí a specifických funkcio-
nálů DFT nevede obecně k získávání správných výsledků 
s kontrolovanou přesností, jak je tomu např. u hierarchicky 
uspořadaných aproximací v metodách CC. 

 
Z v ý � e n í  p ř e s n o s t i  v ý p o č t ů   

 
Dosa�ení přesnosti přibli�ně 4 kJ mol−1 v reakčních 

entalpiích  je v současné době mo�né jenom při pou�ití 
nejdokonalej�ích výpočetních metod,  při mo�nosti vyu�í-
vat  nadstandardně výkonného počítače a při omezení, �e 
reaktanty a produkty jsou relativně malé molekuly o něko-
lika (řekněme 10�15)  atomech. Příznivá prognóza pro 
stále rostoucí výkonnost počítačů sama o sobě tuto situaci 
výrazně nezmění. Současně proto s vývojem DFT se pra-
cuje i na vylep�ení metod tradičního typu (�wave function 
methods�). U� v současnosti je mo�né počítat např. meto-
dou CCSD(T) velice přesně spektroskopické, termodyna-
mické a elektrické (lineární i nelineární) vlastnosti malých, 
několikaatomových molekul. To má velký význam v řadě 
disciplin, chemických i fyzikálních. Současně se zvy�ová-
ním přesnosti pro malé molekuly se postupně zvy�uje apli-
kovatelnost metody CCSD(T) i na vět�í molekuly. Dne�ní 
formulace metody a současný nejefektivněj�í software 
s vyu�itím masivní paralelizace umo�ňují výpočty CCSD
(T) energií molekul a� s 80−100 korelovanými elektrony 
a s bázemi 1500−2000 kontrahovaných Gaussových funk-
cí.  Jde ov�em o velice specifické, zdaleka ne rutinní vý-
počty. Zvlá�tě svízelný krok v CCSD(T) je výpočet triex-
citací. Je mo�né říci, �e v posledních několika letech se 
podařilo formulovat metody, které zrychlily CCSD(T) 
výpočty o řád se zachováním přesnosti. Jsou to metody, 
ve kterých se vyu�ívá lokalizovaných orbitalů a při vý-
počtu korelačních příspěvků ve fragmentech se zanedbáva-
jí příspěvky od vzdálených vazeb. Dále se podařilo ale-
spoň z části eliminovat problém velikého počtu virtuálních 
orbitalů (s jejich počtem počítačové nároky rostou více ne� 
kubicky). Dále jsou to metody s explicitním zahrnutím 
mezielektronové souřadnice r12 do vlnové funkce, (CCSD
(T)-R12), ve kterých je mo�né pou�ít men�í báze ne� 
v konvenčních výpočtech. Také v hierarchii CC výpočtů 
nastal významný pokrok (velice kompetentní výčet vývoje 
teoretických formulací lze najít v cit. 14). �Zlatý standard 
kvantové chemie�, jak se někdy přezdívá metodě CCSD
(T), bude jistě v dohledné době překonán. Zmíníme se 
o několika okolnostech, které k takovému optimistickému 
výhledu opravňují. Stále víc jsou aplikovatelné CC  vý-
počty s iteračním výpočtem tri- nebo dokonce tetraexcita-
cí. Pokrok nastal v zavedení přibli�ných metod pro výpo-
čet vy��ích excitací. Je tomu tak také proto, �e díky mno-
hočásticovým diagramatickým metodám je mo�né najít 
algoritmy pro automatické odvození a dokonce naprogra-
mování rovnic pro zpracování vy��ích excitací, které by 
jinak bylo pro jejich komplikovanost stě�í mo�né nafor-
mulovat. Je třeba říci, �e tento vývoj je důle�itý v tom, �e 

jasně definovaná hierarchie metod s rostoucí přesnosti ve 
výpočtu elektronové korelace v kombinaci s extrapolací 
k  limitě CBS (Complete Basis Set) vede k tomu, čemu 
říkáme �přesný výsledek z dobrých důvodů�. V nedávné 
minulosti se toti� stávalo, �e se sice získal výsledek 
v dobrém souladu s experimentem, ale bylo to díky kompen-
zaci chyb. Na to se ov�em nemů�eme spoléhat při předpově-
di vlastností molekul, pro které experiment není k dispozici. 
Je třeba dodat, �e zvy�ování přesnosti je aktuální i pro malé 
molekuly. Pro mnohé z nich nejsou k dispozici �ádná expe-
rimentální data a kvantově-chemický (velmi přesný) výpočet 
je pak jediným zdrojem informací. 

 
R e a k t i v i t a  v  e x c i t o v a n ý c h  s t a v e c h  

  
Pokrok v metodách pro elektronicky excitované stavy 

umo�ňuje výpočty reakcí na přetínajících se hyperplo-
chách (conical intersections) a jejich dynamiku. To umo�-
ní lépe pochopit fotodisociační procesy a fotochemické 
reakce30,31. 

 
V ý p o č t y  m o l e k u l  s  t ě � � í m i  a t o m y  

 
Vývoji metod se zahrnutím relativistických efektů se 

věnuje velká pozornost. Mů�eme proto čekat, �e i anorga-
nická chemie bude mít z kvantové chemie vět�í prospěch 
ne� dosud. Lze se domnívat, �e kvantová chemie přinese 
nová a často překvapivá vysvětlení některých vlastností 
sloučenin obsahujících tě�ké atomy32. 

  
V ý p o č t y  s p e k t e r  N M R   

 
Nedávný přehledný referát33 ukazuje, �e je technicky 

proveditelný výpočet chemických posunů pro molekuly 
o 1000 atomech. Zatím v�ak pouze na SCF či DFT úrovni. 
Myslíme si proto, �e není odvá�né tvrdit, �e v nejbli��í 
době se budou teoretická spektra NMR počítat stejně bě�-
ně jako spektra infračervená, a to se stejnou spolehlivostí. 

 
Q M / M M  

 
 Toto je zkratka pro quantum mechanics/molecular 

mechanics a značí výpočty, v nich� se kombinuje přesněj�í 
kvantově-chemická metoda (obvykle DFT nebo MP2) 
s méně přesnou metodou (obvykle empirický potenciál 
nebo semiempirická kvantově-chemická metoda). Přesněj-
�í metoda se aplikuje na reakční centrum systému  a pro 
�méně důle�itý� zbytek se pou�ije méně přesná metoda. 
QM/MM nachází uplatnění při aplikacích na veliké systé-
my. Typickými příklady jsou biochemické aplikace a apli-
kace na katalytické procesy na povr�ích pevných látek. 
QM/MM přístup byl navr�en u� v sedmdesátých letech 
minulého století34, ale jeho u�itek se projeví teprve v pří�-
tích letech. Metodický pokrok i stále výkonněj�í hardware 
nebudou je�tě dlouho stačit na to, aby se tak velké systémy 
počítaly celé metodami ab initio. Smysluplné pou�ití QM/
MM vy�aduje, aby se přesnou metodou počítalo celé re-
akční centrum, nejlépe je�tě roz�ířené o nejbli��í okolí 
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�méně významné� části.  Tě�ko si např. představit, �e by 
klastr SiO4 byl dobrým modelem pro reakční centrum zeo-
litu.  Pro vět�í model je tě�ké pou�ít metodu přesněj�í ne� 
DFT a to přiná�í do získaných výsledků řadu nejistot. Do-
mníváme se, �e budoucí lep�í výpočtové mo�nosti dovolí 
pou�ít pro QM/MM  přesněj�í metodu  a přinesou tak po-
krok ve výpočtu solvatačních efektů. Je �ádoucí, aby jed-
noduché metody modelující rozpou�tědlo kontinuálním 
médiem byly nahrazeny realističtěj�ím modelem, při kterém 
se uva�uje mobilní soubor diskrétních molekul rozpou�tědla. 
To v�ak souvisí i se současným pou�itím molekulové dyna-
miky, o které se zmiňujeme v  posledním odstavci. 

 
N ě k t e r é  n o v é  s m ě r y   

 
Značnou pozornost mezi metodami pro ře�ení problé-

mu elektronové korelace si získává metoda Quantum Mon-
te Carlo35,36. Jde o rozsáhlou třídu počítačových algoritmů, 
ve kterých se ře�í mnohoelektronový problém ve vlnové 
funkci Monte Carlo simulacemi. Nejznáměj�í jsou verze 
variační a �fixed node� Quantum Monte Carlo metody. 
Metoda se velice dobře uplatňuje zejména v ře�ení problé-
mu tuhé faze a reakcí na povr�ích kovů37.   

Mo�ná, �e se podaří pokročit i ve vývoji metody, 
která dovoluje získat  přesné ře�ení Schrödingerovy rovni-
ce bez pou�ití báze, aby byla pou�itelná i na molekuly 
vět�í ne� biatomika38.  

 
P r o p o j e n í  s  m o l e k u l o v o u  d y n a m i k o u  

 
Domníváme se, �e pravý u�itek tento přístup teprve 

přinese. Elementární reakce typu AB + C  → A + BC nebo 
reakce jen mírně slo�itěj�í doká�e několik předních labora-
toří zpracovat přesným kvantově-mechanickým výpočtem. 
Jinak je v�ak pou�ití metod přesněj�ích ne� DFT zatím 
stě�í proveditelné. Ve vět�ině studií byly proto pou�ity 
metody semiempirické nebo byl dokonce pou�it empirický 
potenciál. Získané výsledky jsou pak v�dy zatí�eny nejis-
totou, do jaké míry se v nich projevuje přibli�ný charakter 
potenciálu. Nicméně u� nyní jsme svědky toho, �e metody 
molekulové dynamiky propojené s ab initio výpočty se 
stávají součástí dostupného kvantově-chemického progra-
mu (např. program39 Q-Chem 3.0).  Zatím se sice síly pro 
průběh dynamiky získávají pouze na úrovni SCF a DFT, 
ale jistě se dá předpokládat pou�ívání přesněj�ích potenci-
álů u� v nejbli��í budoucnosti.  Mů�eme tak očekávat, �e 
prezentace těchto výpočtů na konferencích a při předná�-
kách nebudou pouze (obvykle) graficky krásné animace, 
ale i spolehlivý a názorný zdroj informací o mechanismu 
a průběhu chemických přeměn slo�itých systémů.  

 
 

5. Závěr 
 
Výpočtová kvantová chemie se od roku 1980 zásadně 

změnila. Z oblasti výzkumu pro hrstku odborníků se stala 
nástrojem v�eobecně u�itečným v chemii. Sledujeme stále 
vět�í rozsah aplikací i v oblastech příbuzných chemii, jako 

jsou chemie materiálů, environmentální chemie, biochemie 
a molekulová biologie. Přibývá publikací, ve kterých se 
vyu�ívá symbiózy teorie a experimentu a které ukazují, jak 
se počítačové modelování dá vyu�ít pro lep�í orientaci 
v experimentu a jeho interpretaci. Pokusili jsme se ukázat, 
jaké jsou hlavní tendence ve vývoji výpočetních metod 
a odhadnout, co mů�eme očekávat v několika pří�tích le-
tech. Při optimistickém odhadu mů�eme doufat, �e se stále 
více budeme přibli�ovat k ideálu, kdy kvantová chemie 
bude schopna u�etřit část  drahého a časově náročného 
experimentu. Význam tohoto trendu narůstá tím víc, čím 
jsou přístroje dra��í a počítače levněj�í. Neméně důle�itá 
je funkce kvantově-chemických ab initio výpočtů jako 
nástroje pro předpověď vlastností a reaktivity v situacích, 
kdy z různých příčin nelze příslu�nou informaci získat z 
experimentu. Nedá se vyloučit ani příjemné překvapení, �e 
se podaří vyvinout metodu, která bude prostá v�ech tech-
nických omezení týkajících se rozvoje vlnové funkce do 
báze atomových funkcí a funkcí potřebných pro popis 
elektronové korelace, tedy metodu, která poskytne přesné 
ře�ení Schrödingerovy rovnice bez pou�ití báze. Taková 
mo�nost existuje38 a mů�eme si jen přát, aby tento postup 
byl brzy pou�itelný i na molekuly vět�í ne� H2 a LiH.  

 Aby spolupráce experimentu a teorie fungovala, je 
třeba, aby experimentální partneři v chemii měli přiměřené 
vzdělání v této oblasti. Tento trend ve světové vědě potvr-
zuje rostoucí počet publikací, ve kterých se experimentální 
práce kombinuje s výsledky počítačového modelování. 
Podle na�í zku�enosti rozvoj ab initio kvantové chemie 
neodpovídá trendu ve vysoko�kolské výuce chemie na 
na�ich univerzitách. Nejen�e se na českých a slovenských 
univerzitách výuka teoretické chemie neroz�iřuje, ale do-
chází k redukci  kurikula ve fyzice, matematice a dokonce 
také i v teoretické a počítačové chemii. To je v rozporu 
s vývojem chemie jako vědní discipliny a s jejím uplatněním 
v jiných oblastech výzkumu a v průmyslu ve světě a také 
v rozporu s tendencí výuky na významných evropských 
a světových univerzitách. Troufáme si v�ak tvrdit, �e dal�í 
vývoj v oblasti chemie si sám vynutí příslu�nou korekci. 
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This is an overview of the present state of ab initio 

quantum chemical calculations and their applications in 
chemistry for nonspecialists. An outlook for further devel-
opment in the near future was attempted. Primarily, the 
following topics were discussed: DFT, electron correla-
tion, attainable accuracy and reliability of calculations, 
relativistic effects, QM/MM and combined QM and mo-
lecular dynamics calculations. 


