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Opinia promotorska pracy doktorskiej pana mgr. Wojciecha Pajerskiego

Interactions at nanoparticles-bacteria-solids biointerfaces: 

from fundamentals to applications

Part mgr Wojciech Pajerski zrealizował Środowiskowe Studia Doktoranckie 

„Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej" InterDokMed w latach 2017 -  2021, 

w ramach projektu POWR.03.02.00-00-1013/16 na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Badania realizowane w ramach pracy doktorskiej wykonywał w Grupie Chemii Powierzchni 

i Materiałów, w Zakładzie Chemii Nieorganicznej pod moją opieką oraz w Zakładzie Molekularnej 

Mikrobiologii Medycznej Katedry Mikrobiologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ pod 

opieką dr hab. Moniki Brzychczy-Włoch, Prof. UJ.

Tematyka realizowanej pracy łączy w sobie aspekty poznawcze {m.in. opis oddziaływań 

nanocząstki-bakterie, bakterie-powierzchnie w modelu DLVO) i aplikacyjne (właściwości 

antybakteryjne, produkcja nowoczesnych materiałów). Praca doktorska wykazuje wyraźnie 

charakter interdyscyplinarny i obejmuje badania z zakresu nanotechnologii, chemii powierzchni, 

bioinżynierii i biomedycyny. W swoich badaniach mgr Wojciech Pajerski wykorzystuje szeroki 

warsztat badawczy, obejmujący m.in. syntezę nanocząstek, modyfikację powierzchni różnymi 

metodami (plazma tlenowa, sonochemia, spin-coating, air-brushing) oraz charakterystykę 

technikami mikroskopowymi (TEM, SEM, FM, OM), spektroskopowymi (AAS, EDS, XPS, RS, XRF), 

powierzchniowo-czułymi (pomiar pracy wyjścia, zeta potencjału, kąta zwilżania). Doktorant 

prowadził również zaawansowane testy mikrobiologiczne do oceny właściwości antybakteryjnych 

oraz podatności powierzchni na kolonizację bakteryjną. Myślą przewodnią pracy doktorskiej jest 

dostarczenie naukowych podstaw do opartego na wiedzy projektowania materiałów 

funkcjonalnych mogących znaleźć zastosowanie w biomedycynie oraz katalizie. W szerszej 

perspektywie, uzyskane wyniki wpisują się w dynamicznie rozwijające się interdyscyplinarne 

obszary nanobio- i bionano- technologii. Przyczyniają się bowiem do postępu w badaniach w tych 

dziedzinach.



Do najważniejszych wyników pracy można zaliczyć:

a opracowanie sposobu przygotowania próbek bakterii do obserwacji w transmisyjnym 

mikroskopie elektronowym,

□ zastosowanie modelu DLVO do opisu oddziaływań na granicy faz nanocząstki-bakterie- 

powierzchnie,

□ zaproponowanie potencjału zeta jako deskryptora oddziaływań w układzie nanocząstki- 

bakterie, oraz pracy wyjścia jako kluczowego parametru kontrolującego 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 krajowych i międzynarodowych (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.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty pracę doktorską pana mgr. Wojciecha Pajerskiego 

oceniam bardzo pozytywnie i uprzejmie proszę o dopuszczenie Doktoranta do dalszych etapów 

postępowania o nadanie stopnia doktora.
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