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Recenzja osiągnięcia naukowego zatytułowanego „Badania nad nową generacją 

nanomateriałów dla fotochemii” i aktywności naukowej dr inż. Anity Trenczek-Zając  

w związku z postępowaniem habilitacyjnym  

 

 

Informacje ogólne 

Habilitantka otrzymała tytuł magistra inżyniera w Wydziale Inżynierii Materiałowej  

i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w 2004 roku. 

Pracę magisterską zatytułowaną „Fotoelektrochemiczne właściwości półprzewodników 

tlenkowych” wykonała pod kierunkiem prof. dr hab. Mieczysława Rękasa. Stopień doktora 

uzyskała zaś w 2010 roku na tej samej uczelni po obronie pracy zatytułowanej 

„Fotoelektrochemiczne właściwości TiO2 o modyfikowanej podsieci tlenkowej” wykonanej 

pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Marty Radeckiej. Następnie swoją karierę zawodową 

Habilitantka związała również z jednostką macierzystą tj. Wydziałem Inżynierii Materiałowej 

i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Stasica w Krakowie, Katedrą Chemii 

Nieorganicznej, w której najpierw zatrudniona była jako asystent, a od października 2011 roku 

do chwili obecnej pracuje na stanowisku adiunkta. 

Dr inż. Trenczek-Zając jest autorem i współautorem 45 publikacji (33 publikacji  

w czasopismach z bazy JCR o łącznym IF 91,070 oraz 12 spoza wymienionej bazy) w 19 z nich 

jest autorem korespondencyjnym. Po uzyskaniu stopnia doktora ukazało się 32 spośród 

wszystkich prac (24 z bazy JCR), co dowodzi, że dorobek naukowy Habilitantki został znacznie 

powiększony. Według bazy Web of Science całkowita liczba cytowań publikacji bez 
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autocytowań wynosi powyżej 550. Indeks Hirsha 14. Wyniki prac badawczych prezentowane 

były na 58 wystąpieniach konferencyjnych, w tym 4 razy wygłoszone podczas wykładu  

na zaproszenie.  

 

Ocena osiągnięci naukowego w postaci komentarza do cyklu publikacji pod wspólnym 

tytułem „Badania nad nową generacją nanomateriałów dla fotochemii” 

 

Zestawienie 11 publikacji włączonych w cykl prac, które ukazały się w latach 2013-

2018 jest spójny i odpowiada tematowi prezentowanego osiągniecia naukowego. Prace 

badawcze Habilitantki skupiły się na zaprojektowaniu i wytworzeniu wydajnych oraz 

stabilnych materiałów o właściwościach fotokatalitycznych i użytecznych w reakcjach 

elektrochemicznych indukowanych światłem. W tym celu autorka poddała modyfikacji dobrze 

znany półprzewdonik – tlenek tytanu(IV) na drodze wytwarzania heterostruktur i/lub 

nanometrycznych form TiO2. Właściwości fizykochemiczne otrzymanych materiałów badała 

wyznaczając gęstości fotoprądu reakcji fotoelektrochemicznego rozkładu wody, położenia 

potencjału płaskich pasm oraz maksymalnej mocy ogniw fotoelektrochemicznych lub stałej 

szybkości reakcji pseudo-pierwszego rzędu w przypadku fotokatalitycznych reakcji rozkładu 

wybranych zanieczyszczeń organicznych w wodzie. 

Przeprowadzone przez Habilitantkę systematyczne badania (H1) wykazały, że usunięcie 

natywnej warstwy tlenku tytanu z powierzchni metalu umożliwia kontrolowany wzrost 

warstwy składającej się z pożądanych tlenków tytanu w odpowiednich odmianach 

polimorficznych. Zastosowanie tak otrzymanego materiału jako anody w ogniwie 

fotoelektrochemicznym w reakcji rozkładu wody prowadzi do kilkukrotnego wzrostu gęstości 

fotoprądu, wynikającego z efektywnej separacji nośników ładunków.  

Badania Habilitantki bezpośrednio dowodzą, że morfologia stosowanych 

nanomateriałów do przygotowania anod może w znaczący sposób wpłynąć na wartości 

otrzymywanych fotoprądów (H1, H3-5, H7-11). Zastosowanie półprzewodnikowych 

nanomateriałów tj. nanocząstki/nanoproszek, nanorurki czy struktur 3-wymiarowych znacząco 

poprawia możliwość separacji nośników ładunków oraz wpływa na szybkość ich transportu do 

miejsca, w którym przebiegają procesy fotokatalityczne. 

Ważnym aspektem badań nad poprawą wydajności procesów fotokatalitycznych jest 

uzyskanie materiałów zdolnych do absorpcji światła w szerokim zakresie spektralnym, 

wyróżniających się wysoką aktywnością katalityczną i stabilnością fotochemiczną. W tym celu 

część prowadzonych przez Habilitantkę badań poświęconych zostało wytwarzaniu 
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heterozłączy pomiędzy tlenkiem tytanu(IV) i półprzewodnikami różniącymi się wzajemnym 

położeniem krawędzi pasm przewodnictwa i walencyjnego. W swoich pracach Habilitantka 

połączyła tlenek tytanu (IV) z tlenkiem cyny (IV) (H3, H8, H11) oraz z siarczkami metali,  

w tym kadmu, ołowiu, srebra (H3-7 i H10) i molibdenu (H2). Systematyczne badania 

otrzymywania nanocząstek TiO2-SnO2 metodą zol-żel pozwoliły określić udziały ilościowe 

obydwu składników oraz graniczną zawartość TiO2 powyżej, której powstają układy 

wielofazowe, składające się z rutylu, anatazu, brukitu lub połączeń anataz-rutyl czy anataz-

brukit (H11). Dla wspomnianego układu trójfazowego zaobserwowano poszerzenie zakresu 

absorpcji światła do zakresu widzialnego w stosunku do czystego TiO2.  

Mechaniczne zmieszanie TiO2 z siarczkami np. CdS doprowadziło również do 

otrzymania materiałów, w których można rozszerzyć absorpcję światła z obszaru ultarfioletu 

dla czystego TiO2 do widzialnego zakresu spektralnego (H4) w przypadku utworzenia 

heterozłącza TiO2-CdS. Wzrost zawartości CdS w heterozłączu prowadzi do wzrostu wartości 

stałej szybkości reakcji pseudo-pierwszego rzędu rozkładu oranżu metylowego w zakresie  

UV-vis.  

 

Za najważniejsze i najciekawsze osiągnięcia naukowe Habilitantki uważam: 

1) badania poświęcone otrzymywaniu heterozłączy z wykorzystaniem metody adsorpcji 

i reakcji kolejnych warstw jonowych (ang. SILAR). Systematyczne badania wykazały, że 

sterując zarówno warunkami reakcji, jak i stopniem rozwinięcia powierzchni podłoża można 

wpływać na morfologię otrzymywanych nanocząstek siarczków kadmu i srebra (H7 i H10). 

Zastosowanie wyżej opisanego procesu do przygotowania anod prowadzi do zwiększenia 

wydajności prądowej reakcji rozkładu wody w ogniwie fotoelektrochemicznym oraz zapewnia 

stabilność i odporność na fotokorozję elektrod.   

2) elektrochemiczne osadzanie Mo2S na podłożu z tlenku tytanu(IV) (H2). Zastosowanie 

metody elektrochemicznej umożliwiło otrzymanie równomiernie osadzonych 

półprzezroczystych obiektów z Mo2S o płatkowej strukturze na powierzchni tlenku tytanu. 

Metoda hydrotermalna prowadziła zaś do wytworzenia zwartej i grubej warstwy. 

Elektrochemiczne generowane heterozłącze TiO2-Mo2S charakteryzowało się długotrwałą 

stabilnością w odróżnieniu od czystego Mo2S. Zastosowanie płatkowego materiału TiO2-Mo2S 

do przygotowania anody pozwoliło uzyskać wysoką gęstość fotoprądu w reakcji rozkładu wody 

w porównaniu do anod przygotowanych jedynie z TiO2. Otrzymanie tak dobrych rezultatów 

autorka tłumaczy wytworzeniem heterozłącza odpowiadającemu typowi II według opisu 

zaproponowanego przez Marschalla. Należy również podkreślić, że Habilitantka zastosowała 
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do otrzymywania płatkowego TiO2-Mo2S przyjazny środowisku elektrolit – azotanu potasu.  

W tym miejscu mam jedną uwagę, aby w przyszłości stosowała ona słowo zawiesina, a nie 

roztwór, gdyż Mo2S jest nierozpuszczalny w wodzie i może być w niej jedynie zdyspergowany 

tworząc zawiesinę. 

Znakomita większość prac (H1, H2, H4-7 oraz H9-11) będących osiągnięciem 

naukowym Habilitantki została zrealizowana dzięki pozyskanemu przez nią finansowaniu  

z NCN w ramach grantu SONATA 1, którego była kierownikiem. Z załączonych oświadczeń 

jednoznacznie wynika, że Habilitantka miała wiodący wkład w wyżej opisanych badaniach 

naukowych będących podstawą postępowania habilitacyjnego. W ośmiu z jedenastu artykułów 

jednotematycznego cyklu Habilitantka jest autorem korespondencyjnym. Wszystkie prace 

zostały opublikowane w znaczących w dziedzinie katalizy czasopismach i stanowią istotny 

wkład w jej rozwój.  

 

Ocena pozostałych prac oraz działalności dydaktycznej i organizacyjnej 

Poza 11 publikacjami włączonymi w osiągnięcie naukowe Habilitantka po uzyskaniu 

stopnia doktora jest współautorem 13 kolejnych prac znajdującej się w bazie JCR, w tym 

Electrochimica Acta, Acta Materialia, Applied Catalysis B: Enviromental, 7 spoza tej bazy oraz 

rozdziału w książce. Większość tych opracowań naukowych dotyczy otrzymywania i badania 

właściwości fotokatalitycznych materiałów na bazie TiO2 oraz ich zastosowań w ogniwach 

fotoelektrochemicznych.  

W ramach swojej działalności naukowej Habilitantka odbyła 3-miesięczny staż 

badawczy w Universite de Bourgogne, Dijon we Francji. Badania tam wykonane ukazały się  

w dwóch publikacjach.  

Habilitantka była kierownikiem grantu SONATA i wykonawcą w 6 projektach 

badawczych finansowanych przez krajowe agencje tj. NCN i MNiSW. Otrzymała liczne 

wyróżnienia i nagrody zespołowe Rektora AGH, a ponadto jest laureatką prestiżowego 

programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a jej rozprawa doktorska zajęła I miejsce 

w konkursie organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych  

w dziedzinie ogniwa paliwowe i technologie wodorowe w 2010 roku. Wygłosiła 11 referatów 

na międzynarodowych i krajowych konferencjach, w tym 3 wykłady na zaproszenie. Brała 

udział w licznych warsztatach i szkoleniach. Współpracuje z zagranicznymi (University of 

Science and Technology Beijing - Chiny, Darmstadt University of Technology, Darmstadt - 

Niemcy, Empa Materials Science and Technology, Dübendorf - Szwajcaria, Universite de 

Bourgogne, Dijon - Francja) i krajowymi (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, 
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Kraków, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa) ośrodkami 

badawczymi. Habilitantka była promotorem 10 projektów inżynierski, 3 prac magisterskich, 

prowadziła również zajęcia dydaktyczne, w tym ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, wykłady  

i seminaria oraz przygotowała materiały w postaci instrukcji.   

 

W dorobku naukowym Habilitantki brak jest jedynie odbytego stażu podoktorskiego, 

zgłoszeń patentowych i udziału w organizacji konferencji. 

 

Podsumowanie 

Moim zdaniem przedstawione osiągnięcie naukowe wraz z całkowitym dorobkiem 

spełniają wszelkie warunki określone w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych 

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595  

z późniejszymi zmianami) oraz w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie 

stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 261). Na tej podstawie wnioskuję  

o dopuszczenie dr inż. Anity Trenczek-Zając do dalszych etapów postępowania 

habilitacyjnego. 
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