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Opinia promotorska pracy doktorskiej Pana mgr. Wojciecha Pajerskiego

Interactions at nanoparticles-bacteria-solids biointerfaces: 

from fundamentals to applications

Pan mgr Wojciech Pajerski zrealizował program Środowiskowych Studiów 

Doktoranckich „Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej" InterDokMed (2017 -  

2021) w ramach projektu POWR.03.02.00-00-1013/16 koordynowanego przez Instytut 

Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN. Badania prowadzone 

w ramach pracy doktorskiej wykonywał pod kierunkiem Prof. dr hab. Andrzeja Kotarby 

w Grupie Chemii Powierzchni i Materiałów, w Zakładzie Chemii Nieorganicznej Wydziału 

Chemii UJ, natomiast pod moją opieką realizował badania mikrobiologiczne w Zakładzie 

Molekularnej Mikrobiologii Medycznej Katedry Mikrobiologii Wydziału Lekarskiego 

Collegium Medicum UJ.

Praca doktorska Pana Wojciech Pajerskiego ma charakter interdyscyplinarny 

i obejmuje kilka kierunków badawczych z zakresu nanotechnologii, bioinżynierii, 

mikrobiologii medycznej i nanobio- i bionano- technologii. Obok badań 

z wykorzystaniem typowego warsztatu fizykochemicznego m.in. zaawansowane techniki 

mikroskopii elektronowej (TEM, SEM) czy też techniki spektroskopowe (AAS, XPS, XRF, 

RS, EDS), Doktorant prowadził badania mikrobiologiczne z wykorzystaniem wzorcowych 

szczepów bakteryjnych, zarówno patogennych (E. coli, S. aureus, 5. epidermidis, 

P. aeruginosa), jak i niepatogennych (5. carnosus; B. subtilis, P. putida, 5. maltophilia, 

N. subflava). Dobór szczepów bakteryjnych podyktowany był dokładną analizą danych 

literaturowych w kontekście zakażeń szpitalnianych oraz wytycznych 

epidemiologicznych, a także bezpieczną możliwością zastosowania bakterii w produkcji 

materiałów funkcjonalnych. Dostarczenie naukowych podstaw do racjonalnego 

projektowania nowych materiałów funkcjonalnych mogących znaleźć zastosowanie w 

biomedycynie oraz katalizie, jest tematem przewodnim rozprawy. Otrzymane wyniki i 

ich rzetelna dyskusja wnoszą istotny wkład w rozwijające się interdyscyplinarne 

dziedziny nanobio- i bionano-technologii.
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Do najważniejszych osiągnięć zawartych w pracy można zaliczyć:

□ optymalizację sposobu preparatyki próbek bakterii do obserwacji

w transmisyjnym mikroskopie elektronowym,

n zaadaptowanie modelu DLVO do opisu oddziaływań pomiędzy nanocząstkami 

i bakteriami, oraz bakteriami i powierzchniami,

D zaproponowanie potencjału zeta jako deskryptora oddziaływań w układzie

nanocząstki-bakterie, oraz pracy wyjścia jako kluczowego parametru

opisującego kolonizację powierzchni przez bakterie,

□ opracowanie podstaw naukowych do preparatyki powierzchni antybakteryjnych 

oraz katalizatorów strukturalnych z wykorzystaniem bakterii, jako bionośników 

nanocząstek faz aktywnych.

Otrzymane przez Doktoranta wyniki zostały zawarte w 4 artykułach,

w czasopismach z listy filadelfijskiej (3 opublikowane: Journal of Nanoparticle Research, 

Materials Science and Engineering: C, Applied Surface Science; 1 wysłany do recenzji 

Surfaces and Interfaces) oraz 19 wystąpieniach na konferencjach międzynarodowych 

oraz krajowych (5 wygłoszonych referatów). Ponadto, wyniki uzyskane w ramach pracy 

stały się podstawą do przyznanego patentu krajowego oraz zgłoszenia patentowego. 

Część pracy doktorskiej została zrealizowana w ramach projektu badawczego OPUS, 

którego Doktorant był wykonawcą.

Wobec powyższego, pracę doktorską pana mgr. Wojciecha Pajerskiego oceniam 

bardzo pozytywnie i uprzejmie proszę o dopuszczenie Doktoranta do dalszych etapów 

postępowania o nadanie stopnia doktora na Wydziale Chemii UJ.

dr hab. Monika Brzychczy-Włoch, prof. UJ
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