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 Kompozycja niniejszej dysertacji,  odpowiada 

konwencji dopuszczonej przez stosowne regulacje prawne w sytuacji, w 

podsumowaniem toku bada przez Autora opublikowane. 

Opracowanie to zawiera 

numerowanych stronach, wydrukowanych w klasycznej formie rozprawy doktorskiej. W 

ego 

czone podsumowaniem oraz 

polskim, (iii) 

supplementary information), 

iu publikacji A1-A5. 

  

 

 i wymagane 

pracy,  

organizacji dysertacji 

opublikowanych informacji. 

sekwencja prezentowania problematyki po , wszystkie cztery 

, , dyskusj  uzyskanych 

 oraz ich podsumowanie. 

  . 

 

jak 

; rys.4, str. 32, opisanego jako DETA, 

zamiast TETA. 

 O  

 P

chemii  

, co Doktorant 

,  



syntetycznego polimeru, (ii) wskazuje na szeroki wachlarz zas  tak 

hybrydowych Autor jako 

,    

 , 

oli(amidoamin) jako 

supramolekularnych  

dodatkowo 

 (DFO)  

 , jako 

w , 

  ce braku informacji o 

, 

dowiska (str. 19-20). 

Postulowane PAMAM 

te 

 wybranymi modulatorami 

: kwas foliowy, kwas nikotynowy i ryboflawina  

witamin B oraz kwas salicylowy. 

 

 jako adsorbowanych i 

aktywnych  o charakterze kwasowym  (

recenzenta). kwestia czy  

 

 , 

racjonalny; gr

zakotwiczenie 



zsyntezowanych  

 metylowo winylowego i bezwodnika maleinowego 

(PMVEAMA). 

(EDA), tris(2- -trioksa-1,13-

- Rdzeniem 

w przeznaczonych do ba , 

wspomnianych mu, 

morficznej krzemionce. 

dobrze scharakteryzowane z wykorzystaniem metod 

anali

owanych w publikacjach A1 - 

 

Cu(II), Ni(II), Co(II) (A1, 

, ustalonymi w 

warunkach in vitro (A3). 

  

Jego   

 

Kolejne 

hybrydowych utworzonych przez kopoli

z receptorem DETA 

terminalne. W tym przypadku polimer PMVEAMA-

i dobrym transporterem testowanych 

mod   

 sorpcyjnej w kolejnych cyklach. 

 usuwania 

 .  

 Zapewne k  

, y funkcjonalne 

utworzone poprzez czenie deferoksaminy  trihydroksamowego czynnika 

skutecznie 



 

 -A5 jako 

   

  

 barwniki azowe oraz 

metabolizmu. Z kolei zastosowanie deferoksaminy jako receptora 

Wymienione cechy uzyskanych , w opinii recenzenta enia 

do zastosowania w analityce chemicznej odniczego oraz w analityce 

 

  merytorycznej niniejszej dysertacji,   

warsztat badawczy D kompetencji w zakresie: syntezy 

organicznej, immobilizowania 

nich modeli 

uznanie 

(np. IR, NMR, analiza elementarna, ESI-MS, UV-VIS, TG na identy

 

 

  bardzo nieliczne uwagi o dodatkowe 

n  bardzo  

 mgr  Mateusza Pawlaczyka. 

 a przez 

publikacji A1  A5 i co istotne znajduje uznanie badaczy lkunastokrotnie 

opracowania. uguje to , 

i 

utorem.  w latach 2019-2021, jako 

przekonaniu 

 nadziej  aspekty 

 ocenianej dysertacji.  

art. 13 pkt.1 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym z 14 marca  2003 r.  o 



stopniach  naukowych  i tytule  naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 

z 2016, poz. 882), w do Wysokiej Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne, 

Wy Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, o dopuszczenie Pana 

Mateusza Pawlaczyka  

Ponadto  , 

, kompetencje i  Doktoranta w tok prac 

laboratoryjnych oraz w przygotowanie publikacji, potwierdzone 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  
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znakomitym s

roku jest 

pierwszym Autorem. W przekonaniu recenzenta takie dokonania 
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