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 Disertační práce Jána Kozempela na téma „Příprava   
64

Cu a jejich perspektivních nosičů pro 

nukleární medicínu“ vznikla na katedře organické a jaderné chemie PřF KU. Samotné téma 

disertace je tedy, v souladu s názvem pracoviště, kombinací jaderných metod (cyklotronová 

příprava uvedeného radionuklidu) a metod syntetické organické chemie (příprava kompletujících 

látek a vlastní komplexování připraveného radionuklidu či jeho zakotvení na řetězci polymeru 

pomocí komplexujících funkčních skupin. Motivací pro uvedené studium bylo potenciální využití 

radionuklidu 
64

Cu převedeného do vhodné chemické formy pro diagnostické a terapeutické využití 

v onkologii. 
64

Cu byla zvolena pro studium právě pro své vhodné radionuklidové vlastnosti, jako 

jsou poločas přeměny (12,7 hod), tedy nikoliv příliš krátký ani příliš dlouhý, dále pak typy přeměn 

(EZ, negatronová i pozitronová přeměna) i relativně slušná energie gama. Použití  
64

Cu tedy 

umožňuje při diagnostice  s úspěchem využít především tvorby pozitronů pro PET. 

 Cílem disertace bylo připravit radiochemicky čistý preparát  
64

Cu a měď zakomponovat 

pomocí do polymerů či individuálních koordinačních sloučenin potenciálně využitelných pro 

diagnostické či terapeutické účely. 

 Disertační práce je napsána celkem na úsporných 59 stranách, obsahuje relativně slušný 

počet citovaných prací (64, psáno ovšem velmi rozmáchlým způsobem), v přílohách jsou dále 

uvedeny seznamy publikací, na kterých se disertand podílel (3 se vztahují k tématu disertace, 5 k 

jinému tématu výzkumu), je uveden seznam konferenčních příspěvků, na kterých je uvedeno jméno 

disertanda (8), a dále pak kompletní kopie všech relevantních publikací (tím pádem je stejný 

seznam relevantních publikací 2x). 

 Literární část práce je věnována mědi, jejím izotopům a především metodám přípravy 
64

Cu. S tím úzce souvisí popis metod, které se dají pro separaci 
64

Cu využít.  Druhá kapitola 

literární části pojednává o perspektivních nosičích pro  
64

Cu – deriváty. A to o bis N-

alkylthiosemikarbazonech a polymerních nosičích na bázi poly(ethylenoxidu), poly(hydroxypropyl-

methakrylamidu) a poly(isopropylakrylamidu). Tyto uvedené nosiče pak byly experimentálně 

využity pro studium zakomponování radioizotopu mědi do nosiče, který by pak byl schopen 

dopravit  
64

Cu na určené místo v organismu. 

 Experimentální část práce podává informaci o tom, jak byl radioizotop  
64

Cu připraven na 

cyklotronu, jak byla stanovena specifická aktivita preparátu a metody stanovení radiochemické 

čistoty. Poměrně značná pozornost byla při experimentování věnována organickým syntézám 

monomerů a následně jejich polymeraci. S tím samozřejmě souvisí i popis identifikačních metod a 

postupů pro jednotlivé sloučeniny. 

 V kapitole Výsledky a diskuse jsou uvedeny a diskutovány relevantním způsobem 

ozařovací, separační i syntetické experimenty, dle výše uvedených cílů disertace.  

 Sama disertace je psána poněkud úsporně, dokonce bych řekl, že na mnoha místech tak 

stručně, že je to na úkor snadného pochopení vyjadřovaného a srozumitelnosti práce. Disertaci by 



jistě velmi prospělo, kdyby se autor textu méně omezil na pouhé odkazování na literaturu a více 

úsilí by věnoval alespoň stručně tomu, co citovaná publikace obsahuje. Čtenáře jistě nepotěší to, že 

bude muset citovanou literaturu stále někde dohledávat a sám si obstarávat uváděné informace. 

Uváděním podrobnějších informací se také dalo docílit prodloužení již tak poměrně krátkého textu 

práce. Omluvou snad může být to, že disertand je zřejmě Slovák – to se koneckonců projevilo i řadě 

chyb (interpunkce, shoda podmětu a přísudku – v tom to mají Slováci jednodušší, a další). 

 Dosažené výsledky však svědčí o velkém množství experimentální práce, která na tématu 

byla vykonána, což oceňuji. Z textu disertace se dá však jen stěží usoudit na to, kolik radiochemické 

práce mohl dělat disertand sám a co je práce týmu obsluhujícího cyklotron, příp. s jakým nasazením 

samotného disertanda byly provedeny radiochemické práce na separacích připravovaného 

radionuklidu. Provedení syntetických experimentů svědčí o značné erudici disertanda v oblasti 

organické syntézy. U připravených sloučenin je uváděna řada identifikujících užitečných informací, 

postrádám však srovnání s již publikovanými údaji. 

 Pospané receptury příprav však nejsou zcela všude úplné a je na čtenáři, aby si některé 

navážky dopočítal. Např. popis syntézy thiosemikarbazidů z isothiokyanátů by mohl obsahovat 

shrnující tabulku výchozích látek i se vstupními navážkami, kdyby v tabulce byly alespoň uvedeny 

relativní molekulové hmotnosti těchto látek, pak by i to dopočítání bylo jednoduché. 

 

 V disertaci se vyskytuje řada některých nepřesností a slangových prohřešků. K práci mám 

následující připomínky a dotazy: 

 str. 7 – asi nejsem zcela v obraze, ale nerozumím formulaci, že Cu společně s Ag a Au patří 

do III.B skupiny vzácných kovů,  

 v tabulce 1 je nesprávně použit výraz pro molární hmotnost (nesprávně molekulární) 

 u radionuklidů by se lépe mělo hovořit o jejich přeměně (nikoliv rozpadu) a tomu 

odpovídajícímu poločasu přeměny 

 str. 10 - 2. ř odkazuje na přehled metod přípravy  
64

Cu – tabulka 1 však nic takového 

neuvádí. 

 na téže straně, 2. ř odspodu – není zřejmé z jakých odpadních roztoků byla  
64

Cu izolována 

(vyseparována je slang). 

 str. 15 – nutno se rozhodnout v názvosloví enzymů  -  dismutasa nebo dismutáza. 

 u názvosloví kyselin bych doporučoval používat správně nomenklaturu, př. kyselina 2-

chlorooctová je správně,  2- chloroctová kyselina je slang (str. 16 a jinde) 

 str. 18 - popis stanovení specifické aktivity preparátu není úplný. Dotaz: nedošlo při 

stanovené obsahu mědi s radioaktivním izotopem
  64

Cu k zamoření přístroje či okolí? 

 str. 25 – příprava N-allythiosemikarbazidu – značný nesoulad mezi teorií a nalezeným 

obsahem v elementární analýze u síry a dusíku. Dá se to nějak vysvětlit? 

 str. 26 – příprava sloučeniny 6 – slovo „refluxován“ je slang. 

 str. 28 – slovo „odchránění“ je sice velmi výstižné, ale …., zkuste vymyslet něco jiného 

 str. 27 a dále – velmi názorné by byly obrázky struktur fragmentů polymerů včetně 

funkčních skupin – dá se to ukázat alespoň při obhajobě? 

 str. 50 - „vyvynutý“ separační postup je opravdu pikantní chyba. 

 u některých citací (např. citace 7 nebo 16) by asi neuškodilo, kdyby byla podrobnější (strana 

dokumentu apod.). 

 Kde a kým bude v budoucnosti prováděno testování připravených preparátů in vivo? 

 Jak vidíte šance vašeho způsobu výroby a komplexování mědi pro praktické nasazení? 



 Dá se blížeji specifikovat, které typy nádorů by se pomocí vašich sloučenin daly 

diagnostikovat, event. léčit? 

 

 

Závěr:  

  

 Předložená disertace z oblasti jaderné a organické chemie je velmi solidním souhrnem 

výsledků náročné experimentální práce. Svědčí o tom, že se disertand seznámil s celou řadou 

pracovních metodik, které s úspěchem realizoval. Práce sama má dobrou úroveň, třebaže na textu se 

dalo ještě zapracovat. Připomínky k práci mají vesměs formální charakter a jistě se dá mnohé 

během obhajoby vysvětlit. Jak ukazuje seznam publikací, na kterých se autor disertace podílel, a 

dále účast na odborných setkáních, pak lze konstatovat, že dr. Ján Kozempel je schopen vědecké 

problémy nejen samostatně řešit, ale výsledky také správně ohodnotit, utřídit a zveřejnit v podobě 

publikace.   

 Práce splňuje požadavky kladené na práci z oblasti organické (a jaderné chemie), a proto 

doporučuji práci k obhajobě. 

 

 V Brně dne 26. 1. 2010 

 

  

        Jiří Příhoda 

 

 


