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podsumowanie
Podtrzymuj ę, że ptezentowane wyniki nie nalezą niestety do wybitnych osią-

gnięó w poruszanej tematyce i wspomniane rezultaty odbiegają znacznie ogólno-

ściąrozważań i metodami stosowanymi w tej dziedzinie. W zakończeniu słabo
zostały zaprezentowane konkretne perspektylvy czy projekt dalszych badań.
Praca została poprawiona pod względem formalnym. Nie mateż zastosowania
zatnlt z pierwszej recenzji o braku narracji i przemyślanych przykładów potwierdzających orientację Doktorantki w temacie badawczym i świadome prowadzenie
pracy naukowej. Jestem przekonana, że pani mgr Katarzyna Broniszevrska umie
precyzyjnie i jedoznacznie zdefiniować pojęcia oraz prezentować formę dowodów,
która potwierdzałaby, że umie przeprowadzić poprawne i spójne wnioskowanie
przyczynowo-skutkovre.

Konkluzja

Obecna wersja rozpra\ryy pozwala przychylić się do wydania pozytywnej opinii
co do warsztatu matematycznego pani mgr Katatzyny Broniszewskiej, znajomo-

ściproblematyki i literatury. Wyniki są oryginalne, reprezentują średnistopień
trudności i przeciętną wartośćmatematyczną. W sumie jednak wno§zą pewien
wkład w tzw. chemiczną teorię grafów i mogą stanowió inspirację do dalszych
badań.

Skłaniam się do przekonania, że ptaca w obecnej formie spełnia ustawowe
warunki stawiane rozprawom doktorskim i wnioskuję o dopuszczenia Kandydatki
do dalszych etapów przewodu,

W'-A
Monika pilśniak
Kraków, 3 czerwca 2020 t.

