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OPONENTSKÝ  POSUDOK 
 

na habilitačnú prácu RNDr. Oľgy Rosskopfovej, PhD. 
 
 
Téma habilitačnej práce:      Stanovenie Ni-63 vo vzorkách rádioaktívneho odpadu a jeho 

imobilizácia v prírodných materiáloch 
 
 

  Oponentský posudok som vypracoval na základe písomného požiadania dekanom Prírodovedeckej 
fakulty Univerzity Komenského,  pánom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD.  zo dňa 14. 5. 2021. 

 
          V posudzovanej habilitačnej práci rozdelenej do 3 hlavných častí sú opísané vlastnosti niklu a 
nosné problémy stanovenia jeho rádioizotopu Ni-63 vo vzorkách rádioaktívneho odpadu (RAO), jeho 
imobilizácia v prírodných materiáloch  a výsledky, ktoré autorka dosiahla použitím vhodnej a spoľahlivej 
separačnej metódy, jej validáciou pomocou referenčného materiálu a štúdiom adsorpcie niklu na 
vybraných prírodných anorganických a organických sorbentoch. Išlo o bentonity z rôznych lokalít na 
Slovensku, ktoré by mohli byť využité ako izolačný materiál na zabránenie migrácie rádionuklidov 
z úložiska rádioaktívneho odpadu. Podobne sú prezentované aj výsledky s hydroxyapatitom a chitosanom 
pri sanácii kontaminovaných pôd a odstraňovaní toxických látok a rádionuklidov z odpadových vôd. 
V záveroch kládla dôraz na zhrnutie najdôležitejších výsledkov získaných v rámci témy habilitačnej 
práce, ktoré sú podporené 6 prílohami, pozostávajúcimi z jej vlastných najdôležitejších publikácií z rokov 
2011 až 2016. Tieto prešli recenzným konaním v karentovanom vedeckom medzinárodnom časopise “J. 
Radioanal. Nucl. Chemistry“. Výsledky z mnohých rokov výskumu boli získané aj v rámci riešenia 
projektov na materskom pracovisku, podporených Vedeckou grantovou agentúrou MŠMaŠ SR - VEGA. 
 
          Medzi najdôležitejšie výsledky jej mnohoročného výskumného pôsobenia na Katedre 
jadrovej chémie v oblasti rádiochemických analýz a metód patria najmä získané originálne poznatky 
o určovaní rádioizotopu Ni-63 v nízkoaktívnych RAO, o adsorpcii niklu v ryolitických a andezitických 
bentonitoch, a taktiež bentonitoch obsahujúcich illity a smektity. Podobne získala dôležité poznatky 
o sorpcii niklu na syntetickom hydroxyapatite  a polymérnom chitosane z vodných roztokov. 
 
Otázky na habilitantku:  

 V práci uvádzate, že prezentovaná metóda na stanovenie Ni-63 v pevnom RAO je rýchla a 
spoľahlivá. Mohli by ste vysvetliť, čo si môžeme pod tým predstavovať? Tak napr. aký časový 
interval od dodania vzorky je potrebný pre stanovenie rádioizotopu Ni-59 v kvapalných a 
pevných  odpadoch  z vyraďovania jadrových zariadení, resp. vo vzorkách životného prostredia? 

 Ako vidíte perspektívu a vývoj v skúmaní bentonitovej problematiky na Slovensku a v prípade 
budovania národného hlbinného úložiska v budúcnosti disponujeme dostatkom našich zdrojov 
s vhodnými vlastnosťami pre takéto využitie? 

 Čím novým by ste mohli Vy osobne ešte prispieť do tejto oblasti výskumu? 
 
          Pre posúdenie vedeckovýskumnej a výchovnovzdelávacej činnosti uchádzačky som mal 
k dispozícii okrem habilitačnej práce aj 2 protokoly o kontrole originality (Thesis, AIS), zoznam jej 
pôvodných publikovaných vedeckých a odborných prác z daného odboru (30 ADC) s uvedením 
celkového počtu ich ohlasov (spolu viac ako 500 citácií), a taktiež prehľad pedagogickej činnosti uvedený 
v životopise menovanej. Všetky sledované ukazovatele jej pôsobenia na Katedre jadrovej chémie 
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sú splnené. 
 
 Na základe preštudovania predložených materiálov pani RNDr. Oľgy Rosskopfovej, PhD.  
odporúčam a podporujem udeliť jej vedecko-pedagogický titul “docent” v odbore habilitačného 
konania “jadrová chémia“.  
  
  
V Bratislave 6. júla 2021 


