
oponentský posudek na Disertační práci RNDr. Jána Kozempela

Disertační práce s názvem,,Příprava óaCu 
a jejich perspektivních nosiěů pro nukleární

medicínu.. je sepsána nacca 55 stranách,znichŽzhruba 10 stran zabirápřehledně

sepsaný úvod, který ětenáře nenásilnou ťormou uvede do problematiky přípravy

radioizotopů mědi a poskytne důvody' proč se danou tématikou předkladatel zabýval, a

navodí patřičnou atmosféru pro výyčení cílů, kterých měla tato práce dosáhnout.

V následujícím textu je na cca 20 stranách přehledně sepsána relevantní experimentální

část, a dalších 10 stran slouží k prezentaci a shmutí vlastních vysledků. Celý text se opírá

o 64 citací, jejichž seznam zabírá dalších deset stran. K práci jsou přiloženy tři původní

práce navrhovatele, které z prezentovaného textu vychází:jedna publikovanáv Applied

Radiation and Isotopes, a dvě v Radiochimica Acta.Dvě z těchto prací (publikované

v letech 2006 a2007) se týkají metody přípravy Žádaného izotopu uocu, azby|ápráce

publikovaná loni popisuje značení multifunkčních polymerů pomocí tohoto izotopu. oba

zmíněné časopisy patří v radiochemii k prestižním (l.p 45'25 a93,52, I,F. I,|*l,2), a

publikované práce nijak nezapadly _ z metodických publikací byla jedna citována 14x, a

druhá 7x.

Abych splnil svou povinnost oponenta' zmíni| bych se o nedostatcích, na které jsem při

čtení práce narazil.

Práci se samozřejmě nevyhnuly drobné chyby a překlepy, znichŽněkteré ukazují na

slovenský původ předkladatele (konkrétně i/y v minulých časech). Jeden překlep se

vloudil i do názvu dané práce _ správněji by mělo být patrně použito slovo ,jeho..
(izotopu) nebo ,jejích.. (mědi); pouŽité slovo ,jejich.. implikuje podmět v množném čísle.

Ze systematic(ých chyb bych jen upozornil,Žemezi číselnou hodnotou a jednotkou bývá

zvykem psát mezeru, a to i pokud se jedná o teplotu uváděnou ve stupních Celsia. Trochu

zásadnější je překlep v legendě doprovázejíciYztahy 2 a3 zde je chemický posun

uveden jako sigma místo delta, a jako jednotka mu jsou přiřazeny Hz místo ppm, takže

rozklíčování toho, co měl autor na mysli, čtenáři trochu trvá' Mírně zavádějící je téŽ

ýčet chorob způsobených abnormalitami metabolismu mědi _ zápis,,Menkeho,

Wilsonova nemoc.. implikuje spíše jednu chorobu nazvanou podle dvou pánů než dvě

různé poruchy).



/

Další drobnou výtku bych směroval k absenci strukturních vzorců připravovaných

sloučenin: organický chemik moŽnána první pohled vidí chemickou strukturu i

ztakovýchnázvů,jakoje {[(diethylamino)karbothioy1]sulfanyl}methyl*2-[(2-thioxo-1,3-

thiazo|-3-yl)karbonyl]-1-pyrolidin-karbodithio|at, jávšak nikoliv. Myslím, že uvedení

krátkého reakčního schématu by v experimentální části bylo značnou službou čtenáři.

Dále nevím, nakolik je smysluplné udávat výtěžek polymeru v procentec|t,beztoho aby

byla provedena elementámí ana|ýza _ myslím , Že v případě takto hydrofilních polymerů
je nezanedbatelnou součástí produktu i zbýek rozpouštědla.

Poslední věta na str.42je mimo kontext; měla by následovat bezprostředně po větě

týkajíci se recyklace zinku, ane až po větě o izolaci izotopu mědi.

Všechny týo chyby jsou však formálního charakteru a nesnižuií vědeckou hodnotu

předložené práce.

K faktické stránce bych měl možná jednu připomínku _ i kdyŽ dříve zmíněné ěasopisy

mají své plnohodnotné recenznířízení, se kterým mi nepřísluší polemizovat' nemohu se

ubránit dojmu, že naznaěený způsob vazby DTPA ke zvolenému makromolekulámímu
nosiči je chybný - obvykle se při konjugacích DTPA anhydridu váže tento ligand

prostřednictvím koncových acetátovych skupin, nikoliv skrz centrální skupinu. Nebo se

v daném případě mýlím? (Radiochim. Acta2009,97,747)

Dalších několik dotazů slouží spíše k mému dovzdělání:

Je uvedeno,Žeizotop 6ocu se rozpadá44yoE'C,38oÁp-,18 % B+ aO,5 oÁy. Měl jsem

zato, Že y záÍení provází obvykle jiný rozpad, ale tady to na procenta ostatních rozpadů
nesedí. Jak tomu je ve skutečnosti?

Tabulka nuklidů uvedená na obr. 1 je pro mne jako neradiochemika poněkud nečitelná:

proč jsou u izotopu 63Ga uvedeny dvě hodnoty jaderného spinového kvantového čísla?

fie-li tedy uváděná hodnota opravdu jaderný spin). Jahý je ýznam znamének u těchto

hodnot? (čísla typu 3/2-, 5l2-,0+ apod.)

Y již zmíněném článku (a v syntéze v experimentálni části na str. 30) je uvedeno použití
DTPA anhydridu: jednalo se o monoanhydrid' či o běŽnější bis(anhydrid)? Pokud platí
b)' pak jakým způsobem bylo zabráněno kroslinkaci polymeru molekulou DTPA? Pokud
platí a),jak byl tento připraven?



obr. 9 na straně 42: pokud izotopu 61Cuvznikápodstatně více neŽ izotopu 6aCu, proě je

jeho intenzita ve vzorku po chromatografii taknízká? Je to z důvodu delší časové

prodlevy při separaci na ionexech?

Jak si vysvětluješ přítomnost volného ligandu DOTA nebo DTPA ve vzorku polymeru,

když předtím byla reakční směs zpracována dialýzou a gelovou chromatografií? (viz

informace na stranách 30 a 44\

Závěrem bych uvedl,ŽeuchazeěprokÍaa|, Že je schopen samostatné vědecké činnosti a

kritického zhodnocování qýsledků' a splňuje proto podmínky definované $ 47, odst. 4

zákona č. 1 l 1/1 998 Sb. o vyso{ých školách. Proto předloženou práci doporučuji

k obhajobě.
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