
Oponentský posudek na disertační práci RNDr. Jána Kozempela 
 

Příprava 64Cu a jejích perspektivních nosičů pro nukleární medicínu 

 
 Úvodem bych rád předeslal, že stručná, přehledná a kvalitní disertační práce si podle 
mého názoru zaslouží stručný a pozitivní posudek, proto si zde dovolím vypustit obvyklé 
úvodní konstatační odstavce. Dále bych rád poznamenal, že hodnocení věcné podstaty 
disertační práce, která je založena na třech pracích opublikovaných po náročném recenzním 
řízení dvěma špičkovými oborovými odbornými časopisy, by bylo – opět samozřejmě podle 
mého názoru - nošením dříví do lesa, zvláště vezmeme-li v úvahu, že dílčí části této práce 
prošly navíc veřejnou oponenturou odbornou veřejností na řadě konferencí a seminářů. 

 Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem přejdu přímo k připomínkám, dotazům, či 
námětům pro diskusi: 

 s. 18 – co měl autor na mysli měřením kapalných frakcí pomocí NaI(Tl) krystalu dovedu 
alespoň odhadnout, i když formulace je mimořádně nepřesná, rád bych se ale poučil, jak je 
takovéto vzorky možno měřit měřičem povrchové kontaminace FHT 111M..... 

 s. 22 – zajímalo by mne, zda autor používá termín „silný“ katex, respektive anex 
analogicky termínu silná kyselina, respektive zásada – pokud ano, mohlo by být 
zajímavým cvičením pokusit se získat ředěním slabý katex (anex)..... 

 s. 40, Tab. 6 – shoda mezi výtěžkem 61Cu naměřeným při ozařování 64Zn a pro tento 
případ vypočteným mi nepřipadá příliš dobrá. Čím je možno vysvětlit, že ve výtěžku 61Cu 
vypočteném pro ozařování 64Zn a natZn je velký rozdíl, který přibližně odpovídá pouze 
49% zastoupení 64Zn v přirozené směsi izotopů, zatímco v případě výtěžku 64Cu, která 
vzniká ze stejného nuklidu, jsou vypočtené hodnoty prakticky shodné? 

 s. 39 a 49 – „distribuční koeficient“ pKo/v, respektive „distribuční konstanta“ KD, nejsou 
zadefinovány, jejich označení je nekonzistentní a neodpovídá značení používanému 
v separační chemii. Pokud jsou tyto pojmy a značení v oboru značených sloučenin běžné, 
dovoluji si upozornit, že jsou v rozporu s doporučeními IUPAC. 

 s. 50 – je dobře, že práci nedostal k oponentuře žádný specialista z oboru radiační chemie, 
protože termín „radiační dávka“ by mu mohl způsobit vážnou újmu na zdraví. Celá druhá 
část příslušné věty je nejasná až zmateční. 

 Pouze pro pořádek podotýkám, že ačkoliv se jinak autor s českým textem vypořádal velmi 
dobře, shodu podmětu s přísudkem nemá dosud zažitou na 100 %. 

 
 Závěrem konstatuji, že posuzovaná práce je kvalitním výsledkem rozsáhlého a 
promyšleného souboru experimentů a splnila cíle definované autorem v kapitole 3 (jak byly 
definovány cíle práce v jejím zadání nemám možnost posoudit). Získané výsledky představují 
nové vědecké poznatky, práce je proto přínosem pro další rozvoj jaderné chemie. Práce jako 
taková prokazuje předpoklady autora k samostatné tvořivé vědecké práci. Proto práci 
doporučuji přijmout k obhajobě a v případě jejího úspěšného průběhu autorovi udělit 
vědecko-akademickou hodnost „philosophiæ doctor“ („Ph.D“). 
 
 
V Praze dne 5. února 2010 
 
 
        prof. Ing. Jan John, CSc. 


