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Oponentský posudok na habilitačnú prácu RNDr. Oľgy Rosskopfovej, PhD.  

 

“Stanovenie 
63

Ni  vo vzorkách rádioaktívneho odpadu a jeho imobilizácia v 

prírodných materiáloch” 

 
 

     Oponentský posudok som vypracoval na základe menovacieho listu dekana  

Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, pána prof. RNDr. Petra Fedora, zo dňa 14. 5. 2021. 

 

1.Zameranie  habilitačnej práce 

     Posudzovaná práca je súhrnom analýz a  meraní s cieľom rozpracovať vhodné metodiky na 

stanovenie 
63

Ni v pevnom rádioaktívnom odpade vznikajúcom v procese  vyraďovania JE 

z prevádzky. Boli študované tiež slovenske ryoliticke bentonity s cieľom ich použitia ako 

bariéry proti šíreniu nežiadúcich látok z úložísk rádioaktívnych odpadov do životného 

prostredia Práca obsahuje 49 strán textu vrátane 7 obrázkov a 108 citácií. Je napísaná 

v slovenskom jazyku. Práca je rozvrhnutá do 3 kapitol, úvodu, záveru a zoznamu použitej 

literatúry. Súčasťou práce je aj 6 publikovaných prác, ktorých je O. Rosskopfová 

spouautorkou (3 krát je  O. R. prvou autorkou). Členenie práce je logické a jednotlivé kapitoly 

sú obsahovo vyvážené a predstavujú sprievodný text k publikovaným prácam. Text práce je 

napísaný zrozumiteľne, na vysokej odbornej úrovni a bez gramatických chýb.  
 

2.Aktuálnosť zvolenej témy, stanovené ciele a ich splnenie 

     Vyraďovanie jadrových elektrární z prevádzky je odborne, ekonomicky, časovo 

a personálne náročný proces. Súvisí to najmä s tým, že mnohé časti jadrových zariadení sú 

kontaminované rádioaktívnymi nuklidmi a vyžadujú pri ich demontáži špeciálne 

zaobchádzanie a prirodzene vzniká rádioaktívny odpad, s ktorým musí byť zaobchádzané 

bezpečným spôsobom. 
63 

Ni vzniká v jadrovom reaktore neutrónovou aktiváciou prvkov, 

ktoré obsahuje konštrukčný materiál reaktora, ale tiež vzniká aj v betónovej konštrukcii okolo 

reaktora. V porovnaní s ďaľšími aktivačnými produktami sa vyznačuje relatívne dlhou dobou 

polpremeny ( približne 100 rokov). Naviac je to čistý beta žiarič, takže pre určenie jeho 

aktivity je potrebné uskutočniť jeho separáciu z matrice vzorky za učelom odstránenia 

iných interferujúcich beta rádionuklidov. Zámerom práce bolo preto poskytnúť informácie o 

metódach separácie Ni a  stanovení aktivity 
63

Ni vo vzorkách kvapalných a pevných odpadov 

z jadrových zariadení a vo vzorkách životného prostredia, ako aj jeho imobilizácii v 

prírodných materiáloch.  

Pri riešení habilitačnej práce boli vytýčené nasledovné ciele: 

• použitie vhodnej a spoľahlivej separačnej metódy na stanovenie 
63

Ni vo vzorkách 

rádioaktívneho odpadu, 

• validácia metódy stanovenia 
63

Ni v podobnej matrici pomocou referenčného materiálu, 



• štúdium adsorpcie niklu na vybraných prírodných anorganických a organických sorbentoch 

za účelom ich možného využitia ako izolačného materiálu na zabránenie migrácii 

rádionuklidov z úložiska rádioaktívneho odpadu. 

 

Môžem konštatovať, že zvolená téma bola vedecky a spoločensky aktuálna, stanovené ciele 

boli metodicky veľmi náročné, a ich splnenie vyžadovalo komplexný prístup k riešeniu 

problematiky. Na základe dosiahnutých výsledkov, ktoré sú zhrnuté v závere práce a autorkou 

opublikovaných prác, konštatujem, že všetky vytýčené ciele boli splnené na vysokej odbornej 

úrovni.  

 

3. Výsledky a nové poznatky dosiahnuté v dizertačnej práci 

     Predovšetkým oceňujem komplexnosť, s ktorou autorka pristúpila k riešeniu cieľov práce. 

Dosiahnuté nové poznatky sú zosumarizované v závere predloženej práce. Za najdôležitejšie 

z nich považujem: 

a) Preukázanie možnosti stanovenia aktivity 
63

Ni vo vzorke pevného rádioaktívneho odpadu 

a jej verifikácia metódou štandardného prídavku. 

b) Stanovenie percenta adsorbcie niklu na ryolitické bentonity pri rôznych hodnotách pH 

roztoku a určenie mechanizmov adsorbcie niklu. 

c) Preukázanie, že slovenské ryolitické bentonity sú perspektívnym kandidátom na 

odstránenie rádionuklidu z vodných roztokov (lokalita Lieskovec) a tiež ako bariéra 

v hlbinnom geologickom úložisku rádioaktívneho odpadu. 

 

   Významým výsledkom práce pre prax je to, že  výsledky  uvedené v práci môžu byť využité 

v rámci vyraďovania JE v SR.  

 

4. Otázky k práci 

     K predloženej práci mám nasledovné otázky, na ktoré by mohla habilitantka odpovedať 

v rámci diskusie: 

1) Aký je detekčný limit pre detekciu 
63

Ni kombináciou separácie a merania aktivity pomocou 

kvapalnej scintilačnej spektrometrie? Pre aký typ vzoriek z JE je citlivosť použitej metódy 

dostatočná? Ako by s dala zvýšiť citlivosť metódy? 

2) Do akej miery je reálne priemyselné nasadenie bentonitov v tesniacom systéme hlbinného 

úložiska rádioaktívnych odpadov?  

3) Či sa na KJCH Prírodovedeckej fakulty UK ešte stále zaoberáte výskumom vlastností 

bentonitov?  Posledné citované práce v zozname literatúry boli z roku 2016.  

  

5. Záver 

    RNDr. Oľga Rosskopfová, PhD. je spoluautorkou viac ako jednej kapitoly vo 

vysokoškolských učebných textoch (požiadavka je 1) a  okolo 29 vedeckých prác 

publikovaných v zahraničných karentovaných časopisoch (požiadavka je 10). Rovnako 

citačný ohlas jej vedeckých prác (viac ako 120 citácií WoS a SCOPUS) vysoko prekračuje 

požiadavku 30 citácií podľa kritérií pre habilitáciu v Chemickej sekcii PriF UK v Bratislave. 

Okrem habilitačnej práce O. Rosskopfovej som mal k dispozícii aj protokol o kontrole 

originality. Ten ukázal viac ako 45 % zhodu s inými prácami, ktorých je O. Rosskopfová 

spoluautorkou. Je to pochopiteľné, pretože habilitačná práca predstavuje zhrnutie  vedeckých 

výsledkov publikovaných v rôznych článkoch, ktorých časť tvorí aj prílohu k habilitačnej 

práci. 

 

RNDr. Oľga Rosskopfová, PhD. splnila všetky odborné a pedagogické kritériá na získanie 

vedecko-pedagogického titulu docent v odbore Jadrová chémia na PriF UK v Bratislave. 



Habilitačnú prácu hodnotím vysoko a odporúčam ju k obhajobe. Po úspešnom habilitačnom 

konaní navrhujem udeliť RNDr. Oľge Rosskopfovej, PhD. vedecko-pedagogický titul 

„docent“. 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 10.7.2021                                                            Karol Holý 


