
Posudek oponenta na disertační práci Mgr. Martina Stona „Vývoj a optimalizace 

robustního tlakového modulátoru pro multidimenzionální plynovou chromatografii“ 

 

Mgr. Martin Ston svou disertační práci zaměřil na vývoj instrumentace a praktické využití 

technik vícedimensionální plynové chromatografie. Významným způsobem rozvinul odbornou 

tématiku komprehenzivní plynové chromatografie, dlouhodobě řešenou ve výzkumné skupině doc. 

Čabaly. Podařilo se mu úspěšně navázat na slibné výsledky svého diplomového projektu a 

v průběhu čtyřleté intenzivní práce navrhnout nové typy tlakových modulátorů. S jejich použitím 

pak sestavil funkční a prakticky použitelný dvoudimenzionální plynový chromatograf. Předložená 

práce je velmi komplexní a svým rozsahem převyšuje obdobné analyticky zaměřené doktorské 

projekty. Vhodným způsobem kombinuje problematiku vývoje nové analytické instrumentace 

s velmi podrobnou funkční optimalizací zkonstruovaných prototypů zařízení a jejich testováním 

na praktických vzorcích. O nově zkonstruované prototypy tlakových modulátorů projevily zájem 

renomované firmý vyrábějící analytickou instrumentaci a reprezentativní vzorek tohoto zařízení 

byl prezentován na výstavě LaboExpo 2015 v Praze a Analytica 2016 v Mnichově. Výzkumná a 

vývojová činnost byla po zásluze podporována několika grantovými projekty. Na řadě zajímavých 

aplikací jsou v předložené práci dokumentovány unikátní analytické charakteristiky 

vícedimensionální plynové chromatografie.  

Vlastní text práce je zpracován velmi pečlivě, bez formálních i věcných chyb. V úvodu je 

podrobně vysvětlen princip vícedimensionální plynové chromatografie, jsou specifikovány klady 

a zápory této vysokoúčinné separační techniky a charakterizován současný stav poznání z hlediska 

dostupné instrumentace a vhodných aplikací. Dostatečně podrobně jsou diskutovány důležité 

optimalizační parametry, ovlivňující dosažitelnou separační účinnost a citlivost metody. Detailní 

pozornost je samozřejmě věnována modulátoru, jako klíčové instrumentální součásti celého 

zařízení a jsou porovnány klady a zápory jednotlivých konstrukčních typů. Text úvodu svědčí o 

vysoké odborné úrovni autora a jeho velmi dobré orientaci v řešené problematice. Veškeré 

informace v textu jsou doplněny odpovídajícími literárními odkazy. 

Velmi kladně hodnotím objem provedené vývojové práce při konstrukci prototypů 

tlakových modulátorů a příslušné řídící elektroniky. Je neobvyklé, že v akademickém prostředí 

vznikl nejen experimentální prototyp uvedeného zařízení, ale i finální, profesionálně provedený 

produkt, vhodný pro zařazení do malosériové výroby. 

K předložené práci mám následující dotazy: 

• V úvodu práce je konstatováno, že ideálním profilem GC x GC prostorového píku na 

trojrozměrném chromatogramu je rotační kužel. Je toto konstatování, s přihlédnutím 

k faktu, že ideálním profilem v klasické jednorozměrné chromatografii pík Gaussovského 

tvaru, správné? 

• Jaká je přesnost kvantifikace v GC x GC chromatografii, ve srovnání s klasickou 

jednorozměrnou chromatografií? - Je tato přesnost ovlivněna nastavením modulátoru? 

• Jaké jsou reálné ztráty analytu v tlakovém modulátoru? Ovlivňuje nastavení časové 

sekvence modulátoru citlivost stanovení? 



• Jak je definován šum v GC x GC chromatografii? 

 

Závěrem mohu konstatovat, že Mgr. Martin Ston prokázal schopnost úspěšně řešit 

výzkumné a technické problémy spojené s vývojem a testováním nové analytické instrumentace. 

Výsledky své práce úspěšně prezentoval v pěti odborných článcích, publikovaných v 

recenzovaných odborných časopisech a na tuzemských i mezinárodních symposiích. Mohu 

konstatovat, že disertační práce splňuje veškerá formální i odborná kritéria požadovaná pro tento 

typ práce. Předložený text významným způsobem posunuje hranici poznání v oblasti 

vícedimensionálních separačních technik. Na základě výše uvedeného kladného hodnocení 

disertační práci Mgr. Martina Stona bez výhrad doporučuji jako podklad pro udělení titulu Ph.D. 

 

 

V Praze dne 9. 8. 2018 

 

doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc.  


