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Recenzja
rozprawy doktorskiej Pani mgr Mileny Kołpaczyńskiej
pt: Synteza i fizykochemia mezogenów H- i U-ksztaltnych oraz dimerycznych
ligandów tiolowych do opłaszczania nanocząstek złota"
przedstawiona Radzie Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
w celu otrzymania stopnia doktora nauk chemicznych.
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później

nazwano,

ciekłokrystalicznych właściwości benzoesanu cholesterylu, upłynęło ponad 125 lat. Do dziś
otrzymano około 200 000 tysięcy związków organicznych wykazujących, w różnym zakresie
temperatur, anizotropię optyczną. Szczególnie burzliwy rozwój w tej dziedzinie nastąpił w
latach 80' i 90' ubiegłego wieku. Zsyntetyzowano nowe, liczne grupy substancji
ciekłokrystalicznych oraz zbadano ich właściwości termotropowe. Przy pomocy coraz
lepszych metod badawczych odkryte zostały ciekawe struktury mezomorficzne takie jak np.
fazy polarne ferro- i antyferroelektryczne. Gwałtowny rozwój tej dziedziny wiedzy
spowodowany był między innymi możliwościami aplikacyjnymi tych ciekawych związków
organicznych. Nowoczesne techniki obrazowania informacji stawiają, bowiem, coraz wyższe
wymagania dotyczące otrzymywania nowych ciekłych kryształów o z góry zadanych
właściwościach fizykochemicznych. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się związki
ciekłokrystaliczne tworzące fazy polarne, a wśród nich np. związki bananowe i
bismezogeniczne. Wiele takich molekuł wykazuje wspomniane właściwości ferro- i
antyferroelektryczne i z tego powodu stanowią cenne obiekty badań dla fizyków i
elektroników. Chociaż obecnie często wyświetlacze ciekłokrystaliczne zastępowane są przez
innego rodzaju monitory np. ledowe czy plazmowe, to trudno byłoby sobie jednak wyobrazić
otaczającą nas rzeczywistość, gdyby z naszego otoczenia zniknęły urządzenia, w których
wykorzystano substancje mezogeniczne.
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Do dnia dzisiejszego nie istnieje prosta metoda, wg, której można tak zaplanować
syntezę związku ciekłokrystalicznego, tak, aby uzyskać mezogen o zadanych parametrach
fizycznych, mechanicznych czy chemicznych. Często niewielkie zmiany struktury powodują,
że otrzymany produkt nie wykazuje właściwości termotropowych, albo też tworzy mezofazy
różne od spodziewanych. Dlatego tak wiele miejsca w dziedzinie chemii ciekłych kryształów
poświęca się badaniom wpływu budowy mezogenu na właściwości termotropowe i strukturę
powstających faz termotropowych. Projektując syntezę nowych związków bierze się po
uwagę wpływ poszczególnych elementów struktury na rodzaje i zakresy temperaturowe faz
mezomorficznych. Od chemika zajmującego się badaniem związków mezomorficznych
spodziewamy się, zatem, zarówno głębokiej wiedzy z dziedziny chemii organicznej,
fizykochemii ciekłych kryształów jak i wysokiej sprawności preparatywnej. Przed takimi
wyzwaniami stanęła Pani mgr Milena Kołpaczyńska realizując swoją pracę doktorską pod
tytułem „Synteza, i fizykochemia

mezogenów H- i U-kształtnych

oraz

dimerycznych

ligandów tiolowych do spłaszczania nanoczastek złota".
Głównym celem niniejszej pracy było zaprojektowanie i wykonanie syntezy nowych
H- i Fl-kształtnych związków

bismezogenicznych, posiadających szereg modyfikacji

strukturalnych, a następnie zbadanie, jak te modyfikacje wpływają na generowanie faz
ciekłokrystalicznych. Ponadto doktorantka zaplanowała syntezę nanoczastek złota z zamiarem
opłaszczenia ich otrzymanymi wcześniej mezogenami z terminalnymi grupami tiolowymi w
nadziei uzyskania nowych, hybrydowych materiałów mezomorficznych.
Ocena formalna pracy
Rozprawa posiada klasyczny układ rozdziałów zaczynając się Celem i zakresem
pracy, Przeglądem literaturowym, następnie znajdujemy Badania własne, Podsumowanie,
Preparatykę etc. Całość wieńczy Bibliografia zawierająca 118 cytowanych pozycji. Praca
zawarta na 274 stronach posiada estetyczną formę graficzną. Opisy, wzory i schematy reakcji
są staranne, chociaż w kilku przypadkach niepozbawione drobnych uchybień. Przykładowo
mogę wskazać, że na stronie 168 przywołano rysunek 78, podczas gdy dyskusja dotyczy
rysunku 75 prezentowanego poniżej. Są to jednak nieliczne i nieznaczące pomyłki nie
zmieniające bardzo dobrego, ogólnego wrażenia.
Przedstawiona mi do recenzji praca znakomicie wpisuje się w najnowsze trendy
naukowe panujące w dziedzinie chemii ciekłych kryształów. Jej temat i zakres uważam, więc,
za w pełni uzasadniony. Praca napisana jest w sposób przejrzysty, bardzo poprawną
polszczyzną, wolna od błędów edytorskich, co może świadczyć o starannej korekcie w trakcie
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redagowania manuskryptu. W tym miejscu, z obowiązku recenzenta, muszę jednak zgłosić
kilka uwag. Po pierwsze, w piśmiennictwie polskim, w odróżnieniu od anglojęzycznych
tekstów, dziesiętne części jakiejś liczby oddzielamy od liczby całkowitej przecinkiem, nie zaś
kropką, jak czyni to Autorka w niniejszej rozprawie. Po drugie, doktorantka, jak większość
młodych badaczy, nie ustrzegła się używania żargonu laboratoryjnego w poważnej pracy
naukowej. Nie zamierzam być złośliwy z tego powodu, ale nie odmówię sobie uwagi, że
stosowane wielokrotnie, tu cytat: „alkilowanie Williamsona", skończyłoby się niechybnie
wyczerpaniem lub śmiercią tego wybitnego chemika.
Ocena merytoryczna pracy
Na wstępie oceny merytorycznej muszę się odnieść do błędów nomenklaturowych
obecnych w całej rozprawie.
Po pierwsze, nie można używać pojęcia „monomer" w stosunku do związków
ciekłokrystalicznych zawierających jedną grupę mezogenną. Słowo monomer zastrzeżone
jest, bowiem, wyłącznie dla cząsteczek, z których w wyniku poliaddycji lub polikondensacji
powstaje odpowiedni polimer. Mogą to być np. monomery winylowe, cykliczne lub
wielofunkcyjne.
Po drugie, podobna sytuacja ma miejsce w przypadku słowa „dimer" używanego w
całej rozprawie, moim zdaniem, również niewłaściwie. Dimer to tylko i wyłącznie, jak
wskazują wszystkie słowniki i encyklopedie chemiczne, produkt połączenia dwóch takich
samych cząsteczek. W recenzowanej rozprawie tą nazwą ochrzczono natomiast związki
niekoniecznie nawet o budowie symetrycznej, a tylko posiadające dwa ugrupowania
mezogeniczne. W piśmiennictwie międzynarodowym najczęściej takie molekuły nazywane są
„twin mesogens" lub „duble mesogens", a po polsku to związki bismezogeniczne, choć
przyznaję, że można znaleźć w literaturze również określenia typu „dimeric twins", co wcale
jeszcze nie świadczy o ich poprawności.
Po trzecie, stosowany w syntezie nanocząstek złota kwas HAuCL* to kwas
tetrachlorozłotowy(III) lub po prostu kwas chlorozłotowy, a nie jak podano w wielu
miejscach kwas chlorozłotawy.
Przechodząc do szczegółowej oceny pracy stwierdzam, że w części opisującej cel
pracy doktorantka niezwykle precyzyjnie przedstawiła zamierzenia, jakie chce zrealizować w
swojej rozprawie ilustrując to odpowiednimi schematami i wzorami związków, które planuje
zsyntetyzować. Pozwala to czytającemu od początku systematycznie śledzić realizację tego

zadania. W tej części autorka stawia również hipotezy badawcze w formie czterech pytań, na
które będzie się starała znaleźć odpowiedź wykonując odpowiednie eksperymenty naukowe.
W rozdziale zatytułowanym przegląd literaturowy" doktorantka bardzo precyzyjnie i
konsekwentnie wprowadza czytelnika w chemię ciekłych kryształów. Czyni to w sposób
bardzo przystępny a jednocześnie nie trywialny. Opisuje początki tej dziedziny wiedzy,
następnie wprowadza bardziej skomplikowane pojęcia związane między innymi ze strukturą
faz ciekłokrystalicznych, kończy zaś, na aktualnych osiągnięciach chemii ciekłych
kryształów. Dochodzi w ten sposób do zagadnień bezpośrednio związanych z tematyką
swojej pracy. Szczególny nacisk mgr Milena Kołpaczyńska kładzie na opis korelacji
pomiędzy budową cząsteczek ciekłokrystalicznych a strukturą tworzonych przez nie faz
mezomorficznych.
Część literaturową rozprawy oceniam bardzo wysoko. Można by uznać ją nawet za
wzorcowa, choć pewnie i zasadna byłby uwaga, że jest ona nazbyt drobiazgowa.
Rozdział 3 zatytułowany „Badania własne" rozpoczyna się bardzo starannym opisem
otrzymywania nowych związków. Ilustrowany on jest schematami wszystkich zachodzących
reakcji. Omówiona została celowość poszczególnych kroków na drodze tych wieloetapowych
syntez. W połączeniu z rozdziałem 5 zatytułowanym „Preparatyka" oraz rozdziałem 6
podającym dane protonowego i węglowego NMR nowych związków, ta część rozprawy
stanowi bardzo rzetelny i dobrze udokumentowany materiał badawczy. Autorka uzyskała
dużą liczbę nowych pochodnych, a mianowicie 117 związków bismezogenicznych oraz 10
referencyjnych liniowych mezogenów prętopodobnych. Myślę jednak, że z niektórych z nich
można by śmiało zrezygnować już na etapie planowania syntez. Mam na myśli pochodne
posiadające boczne podstawniki takie jak Cl, Br i NO2. Wiadomo jest, bowiem, że tego typu
grupy zazwyczaj destabilizują fazy mezomorficzne i niewiele jest znanych pochodnych
ciekłokrystalicznych tego rodzaju. Taki też efekt został potwierdzony w przypadku i tej pracy.
Rezygnacja, zatem, z tych związków nie wpłynęłaby, moim zdaniem, na wartość rozprawy, a
uwolniłaby i tak bardzo obszerny materiał badawczy od zbędnego balastu. Myślę także, że nie
należało zamieszczać w rozprawie takich informacji jak to opisano dla związków 102/4,
104/4 i 106/4 na stronie 166, cytuję: „...pomiary dokonywałam na próbkach, które wcześniej
były poddane analizie NMR i które prawdopodobnie uległy zanieczyszczeniu, stąd precyzyjne
określenie właściwości nie było możliwe. Ponadto ilość badanych substancji była
niewystarczająca do przeprowadzenia pełnej analizy właściwości fazowych." Lepiej chyba
darować sobie tego rodzaju szczerość.

Oceniając tę część pracy stwierdzam, że stanowi ona bardzo solidny materiał naukowy
i świadczy

o dobrym przygotowaniu doktorantki do planowania

i

wykonywania

wieloetapowej syntezy organicznej.
W części poświęconej badaniom fizykochemicznym otrzymanych pochodnych mgr
Milena

Kołpaczyńska

wykorzystała

nowoczesne

metody

identyfikacji

faz

ciekłokrystalicznych takie jak DSC, mikroskopia polaryzacyjna czy różnego typu pomiary
rentgenowskie. Pozwoliło to na określenie zarówno temperatur i entalpii przejść fazowych,
jak

również

struktury

faz

ciekłokrystalicznych.

Doktorantka

bardzo

wnikliwie

przeanalizowała wpływ poszczególnych elementów budowy molekuł na rodzaj powstającej
mezofazy oraz zakres jej występowania. W rozdziale „Podsumowanie" bardzo syntetycznie i
precyzyjnie sformułowała wnioski płynące z wykonanych badań dotyczące korelacji budowy
związku z rodzajem powstającej mezofazy.
W przedstawionym powyżej materiale doktorantka w pełni zrealizowała założenia
głównej części pracy. Należy w tym miejscu zauważyć, że nie udało się jednak mgr Milenie
Kołpaczyńskiej osiągnąć pełnego sukcesu, a mianowicie otrzymania termotropowych
nanoczastek złota. Stosując technikę phase transfer,

poprzez opłaszczanie Ugandami

zawierającymi terminalne grupy tiolowe, otrzymała Autorka osiem hybryd organicznonieorganicznych, jednakże w żadnym przypadku uzyskany materiał hybrydowy nie tworzył
spodziewanych struktur o dalekozasięgowym uporządkowaniu.
Reasumując, stwierdzam, że mgr Milena Kołpaczyńska zaplanowała i wykonała
trudną, wieloetapową syntezę wielu serii nowych związków H- i Il-kształtnych. Budowę
syntetyzowanych finalnych pochodnych doktorantka w sposób bezdyskusyjny potwierdziła
typowymi metodami spektroskopowymi

i analitycznymi. W przypadku większości

zsyntetyzowanych pochodnych zidentyfikowała różnego typu fazy

ciekłokrystaliczne.

Przedstawione wyniki badań własnych oraz sposób ich prezentacji przekonują mnie, że mgr
Milena Kołpaczyńska wykazała dojrzałość naukową w dziedzinie

chemii ciekłych

kryształów. Jej pracę cechuje niezwykła staranność, rzetelność oraz wysoka samodzielność
formułowania i realizacji zadań badawczych. Recenzowana dysertacja w sposób istotny
poszerza wiedzę dotyczącą otrzymywania i badania właściwości nowych materiałów
ciekłokrystalicznych. Przedstawione wcześniej krytyczne uwagi i zastrzeżenia pozwolą, mam
nadzieję, unikać Autorce w przyszłości podobnych, drobnych niedociągnięć i nie umniejszają
mojej wysoce pozytywnej oceny opiniowanej pracy.

Mając

na względzie

przedstawione powyżej

argumenty stwierdzam, że

przedstawiona mi do recenzji praca mgr Mileny Kołpaczyńskiej zatytułowana „Synteza i
fizykochemia mezogenów H- i U-kształtnych oraz dimerycznych ligandów tiolowych do
opłaszczania nanocząstek złota" spełnia wymogi stawiane rozprawom doktorskim przez
Ustawę o Stopniach i Tytułach Naukowych i proszę Wysoką Radę Wydziału Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego o dopuszczenie jej do dalszych etapów przewodu
doktorskiego oraz publicznej obrony.
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Recenzja pracy doktorskiej mgr Mileny Kołpaczyńskiej, zatytułowanej
„Synteza i fizykochemia mezogenów H- i "II-kształtnych oraz
dimerycznych ligandów tiolowych do opłaszczania nanocząstek złota"

Przedłożona do recenzji praca doktorska Pani mgr Mileny Kołpaczyńskiej została
zrealizowana w latach 2009-2013 w Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego pod
kierunkiem prof. dr hab. Józefa Mieczkowskiego i była współfinansowana przez Fundację na
rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu Team, a także przez Narodowe Centrum Nauki (grant
Preludium) oraz granty dla doktorantów Wydziału Chemii UW.
Rozprawa wpisuje się w bardzo modną ostatnio tematykę konstrukcji nowych
materiałów i nanomateriałów o interesujących właściwościach fizykochemicznych, a
zaprezentowane w niej rezultaty uważam za wartościowe i stymulujące do dalszych
poszukiwań.
Pod względem formalnym pracy nadano klasyczny układ treści, przy czym na
przegląd literatury tematu przypada 69 stron, zaś badania własne zamieszczone są na 162
stronach, z których 68 zawiera procedury syntetyczne i analizę fizykochemiczną otrzymanych
w trakcie badań związków. Tekst zamyka spis 118 odnośników cytowanej literatury.
Po krótkim zarysowaniu podstawowych celów swej pracy, Autorka przystąpiła do
omówienia fundamentalnych zagadnień związanych z syntezą i właściwościami substancji
mezogenicznych, rozpoczynając przegląd od interesującego rysu historycznego, sięgającego
pierwszych obserwacji właściwości mezogenicznych chlorku cholesterylu (nie cholesterolu)
przez Juliusa Planera, profesora Uniwersytetu Lwowskiego (prestiżowej uczelni założonej
przez Jana Kazimierza).

Kolejne fragmenty Przeglądu Literaturowego zawierają wiadomości ogólne dotyczące
klasyfikacji substancji ciekłokrystalicznych i powiązania ich struktury molekularnej z
rodzajem i właściwościami tworzących się z nich mezofaz. Umieszczenie w rozprawie tego
fragmentu ogólnego uważam za celowe i uzasadnione, albowiem umiejętnie wprowadza on
czytającego w złożoną tematykę fizykochemii materiałów mezogenicznych. Drobna uwaga
krytyczna dotyczyć może użytego na stronie 31 (a także str. 66) terminu „centrum chiralne",
albowiem centrum, jako punkt lub atom nie może być chiralne, a poza tym molekuły
tworzące fazę cholesteryczną swą chiralność cząsteczkową mogą zawdzięczać nie tylko
centrom asymetrii, ale także osi, albo płaszczyźnie stereogennej. Również Rysunek 7 na
stronie 29 w przybliżonym jedynie stopniu ilustruje podobieństwo molekuły do pręta, bowiem
wiązania podwójne mogą nadać jej z grubsza taki kształt jedynie w przypadku konfiguracji
(E), o czym Autorka nie informuje, przedstawiając cząsteczkę z pominięciem geometrii
wiązań. Z punktu widzenia terminologii chemicznej nie uważam także za uzasadnione
stosowanie terminu „asymetryczne"

do charakterystyki różnych jakościowo ramion

cząsteczki (np Rysunek 19, strona 42), bowiem asymetria cząsteczki, bądź jej fragmentu
winna być konsekwentnie rozumiana jako kategoria stereochemiczna odnosząca się do
chiralności.
Kolejne fragmenty rozdziału zawierają interesujące rozważania nad zależnością
przemian fazowych mezogenów od kształtu cząsteczki, który może być zmieniany w
szerokich granicach na drodze prostych zabiegów syntetycznych umożliwiających nadanie
molekule (bądź supermolekule) w zasadzie dowolnej aranżacji przestrzennej. Autorka
zwróciła przy tym uwagę

na duży wpływ parzystości liczby atomów węgla

w

homologicznych pochodnych ^-alkilowych na fizykochemię związków, co w molekułach H-,
a szczególnie H-kształtnych wyraźnie wzbogaca różnorodność fazową materiałów. Bardzo
obszernie omówione zostały korelacje poszczególnych parametrów fizykochemicznych
mezogenów z subtelnymi zmianami budowy molekuł, przy czym liczne doniesienia
literaturowe w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie zostały logicznie i systematycznie
uporządkowane. Na marginesie oceny tego fragmentu rozprawy można odnotować pewną
liczbę przeoczeń literowych i stylistycznych, które nie są istotne z punktu widzenia recenzji i
nie wpływają na jej całościową ocenę. Jedynym drobnym błędem merytorycznym jest
niezgodność nazwy jednego ze związków z rysunkiem na stronie 65. W tekście pracy mowa
jest o konfiguracji (R) podstawnika 2-oktylowego, podczas gdy związek na ilustracji 38 ma
konfigurację przeciwną.

Za bardzo interesujący, a także istotny z punktu widzenia tematyki pracy, uważam
fragment omawiający fotochemię mezogenów, a także ich badania z użyciem rentgenowskiej
analizy strukturalnej, metodyki umożliwiającej gruntowne studia nad budowąmezofaz.
Należne

miejsce

znalazły

w

przeglądzie

literatury

kwestie

związane

z

otrzymywaniem, a także technikami analizy nanocząstek złota i podrozdział ten kończy
opisowy

fragment

dysertacji, który

podsumowując

ocenić

można jako

obszerny,

wyczerpujący i kompetentny opis literatury przedmiotu. Poziom merytoryczny dyskusji
dowodzi, w moim przekonaniu, dobrego przygotowania Autorki do podjęcia studiów
własnych w założonej tematyce.
Zasadniczą część rozprawy doktorskiej stanowi opis indywidualnych osiągnięć
badawczych Pani mgr Kołpaczyńskiej, składający się z trzech głównych elementów w postaci
opisu syntez cząsteczek związków mezogennych, procedur pozyskiwania nanocząstek złota z
powierzchnią modyfikowaną otrzymanymi wcześniej tiolami i wreszcie wszechstronnej
analizy fizykochemicznej skonstruowanych nanomateriałów i supermolekuł.
Z punktu widzenia chemicznego procesy syntetyczne prowadzące do konstrukcji
molekuł o założonym kształcie nie były na ogół związane z niespodziewanymi utrudnieniami,
o ile trafnie przewidziano konieczność znacznego wydłużenia czasu wykonywanych reakcji z
uwagi na cechy strukturalne reagentów. Wykorzystywano w różnej kolejności klasyczne
syntezy eterów metodą Williamsona, standardowe procesy hydrolizy i estryfikacji, a także
redukcji i substytucji elektrofilowej. Na marginesie można w tym miejscu zauważyć, że
rozpad estrów pod wpływem wodorotlenku potasu w etanolu nie jest typową hydrolizą (np
str. 96, czy 105), albowiem przebiega w warunkach bezwodnych.
Dobór stosownych substratów w połączeniu z odpowiednią kolejnością przemian
pozwolił na zgromadzenie imponującej liczby różnorodnych substancji o szerokim wachlarzu
modyfikacji strukturalnych zarówno w obrębie rdzenia aromatycznego, jak i ramion
alkilowych, zapewniających mezogeniczność.

Założony kształt finalnych pochodnych

dimerycznych uzyskano stosując odpowiednie łączniki, a z kolei możliwość opłaszczania
nanocząstek złota uzyskano dzięki łagodnej wymianie chlorowca na grupę tiołową wobec
siarczku ńzs-trójmetylosililowego w obecności lipofilowego fluorku amoniowego.
Dysponując

obszernym

zestawem

pochodnych

mezogenicznych,

przystąpiła

Doktorantka do istotnego fragmentu swych badań w postaci konstrukcji materiałów
hybrydowych, rozpoczynając od opanowania metodyki otrzymywania nanocząstek złota
zawierających pierwotną osłonę Ugandami alifatycznymi. Co prawda złoto koloidalne znane
jest już od dawna i było ono wykorzystane przez twórców np kielicha Likurga, czy purpury

Kasjusza, to jednak dopiero współczesna metodologia opanowała pozyskiwanie nanocząstek
o selektywnie wyznaczonych parametrach. Doktorantka wykorzystała w swej pracy
zmodyfikowaną nieco procedurę Brusta-Schiffrina, a następnie dokonała wymiany ligandów
pierwotnych na wcześniej przez siebie otrzymane. Tak przygotowane materiały poddane
zostały wnikliwym studiom fizykochemicznym, obejmującym przede wszystkim metody
rezonansowe, a następnie rozpraszanie niskokątowe promieniowania rentgenowskiego,
pozwalające na wgląd w sposób uporządkowania materii. Uzyskane wyniki wskazywały na
jedynie krótkozasięgowe uporządkowanie, co było bez wątpienia nieco rozczarowujące dla
Autorki. Znacznie bogatszy i ciekawszy zestaw rezultatów uzyskany został dla mezogenów
nie-hybrydowych, które

badano

przy użyciu

skaningowej

kalorymetrii

różnicowej,

strukturalnej analizy rentgenowskiej, a także metodami elektrooptycznymi. Na podkreślenie
zasługuje fakt, iż zdecydowaną większość pomiarów fizykochemicznych wykonała osobiście
Doktorantka. Pozytywnym zaskoczeniem okazała się obserwacja, iż aż 76 związków o
charakterze dimerycznym (w zdecydowanej większości tzw. H-kształtnych) wykazywało
właściwości ciekłokrystaliczne. Cecha ta dotyczyła także wszystkich analogów liniowych.
Dominuj ącąmezofazą okazała się faza smektyczna o różnorodnym typie uporządkowania, ale
też odkryto związki tworzące regularne fazy kubiczne, co jest w moim przekonaniu znaczącą
kontrybucją

Doktorantki do

fizykochemii

związków

mezogenicznych.

Zgodnie

z

oczekiwaniem, wprowadzenie chiralności do molekuł poskutkowało utworzeniem faz o
nieliniowych właściwościach (np SmC*).
W sumie, zgromadzony został bardzo obfity zestaw danych fizykochemicznych, co w
połączeniu z olbrzymią liczbą zsyntetyzowanych pochodnych, dobitnie świadczy o
ponadprzeciętnej pracowitości i pasji Doktorantki. Dane

fizykochemiczne

dotyczące

mezogenów zostały kompetentnie i systematycznie skomentowane, a sformułowane wnioski
bez wątpienia przyczynią się do dalszego rozwoju tej tematyki. O jakości uzyskanych
wyników

świadczy fakt ich częściowej publikacji w dwóch dobrych czasopismach

branżowych (Soft

Matter i Liąuid Crystals).

Wypada podkreślić, iż prace te, mimo

niedawnego udostępnienia, uzyskały już 26 cytowań.
Rozprawę doktorską kończy preparatyka i analityka wszystkich najważniejszych
pochodnych. Opis procedur syntetycznych i wyników analiz jest szczegółowy i klarowny,
aczkolwiek w kilku miejscach pozostawia pewien niedosyt. W większości przypadków
Autorka kończy przepisy preparacji stwierdzeniem otrzymania „czystego produktu" nie
uzupełniając tego zapewnienia o dodatkowe kryteria, np w postaci analizy HPLC, czy analizy
elementarnej. Charakterystykę analityczną związków ograniczono jedynie do widm NMR.

Odczuwany jest brak rezultatów spektrometrii mas, choć jest to technika dostarczająca wielu
ważnych informacji o budowie i czystości substancji. Zrezygnowano również z podawania
temperatur topnienia dla stałych związków niemezogenicznych, a także pominięto w
charakterystyce wartości skręcalności właściwej dla substancji nieracemicznych (np w
przypadku pochodnych zawierających podstawnik cholesterylowy lub 3-oktanol; związki 46,
51, 125, 129). Pewnym przeoczeniem jest ponadto brak odniesienia literaturowego w
przypadku analityki związków znanych (np 25 czy

122). W zestawieniu danych

rezonansowych i w wielu innych miejscach dysertacji stosuje się niepolski zapis ułamków
dziesiętnych.
Pod względem edytorskim praca przygotowana jest starannie, co w połączeniu z
czytelną szatą graficzną czyni rozprawę, pomimo jej przytłaczającej objętości 274 stron,
przyjazną w odbiorze, a nieliczne niezręczności stylistyczne, uchybienia w interpunkcji, czy
błędy literowe nie są warte szczegółowego wymieniania, nie wpływając na moją wysoką
ocenę całości dzieła.
Podsumowując stwierdzam, że praca doktorska Pani mgr Mileny Kołpaczyńskiej
posiada niebagatelną wartość merytoryczną i zawierając bogaty materiał doświadczalny
wnosi ciekawy wkład do chemii substancji ciekłokrystalicznych o cennych właściwościach.
W mojej opinii dysertacja spełnia wszelkie kryteria ustawowe, ilościowe i jakościowe,
stawiane rozprawom doktorskim i z pełnym przekonaniem składam do Rady Wydziału
Chemii Uniwersytetu Warszawskiego wniosek o dopuszczenie rozprawy do dalszych etapów
przewodu doktorskiego.
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