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RECENZJA  

monotematycznego cyklu publikacji  

pt. „Badania nad nową generacją nanomateriałów dla fotochemii” 

oraz całości dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego, sporządzona  

w związku z wnioskiem dr inż. Anity Trenczek-Zając o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne 

 

Recenzja została wykona na podstawie Decyzji Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów nr 

BCK-V-L-80226/19 z dnia 05 września 2019 r.  

1. Dane ogólne 

Dr inż. Anita Trenczek-Zając ukończyła w 2004 roku studia wyższe na Wydziale Inżynierii 

Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie roku broniąc pracę 

magisterską „Fotochemiczne właściwości półprzewodników tlenkowych”. Po ukończeniu studiów 

magisterskich rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 

pod opieką Prof. dr hab. inż. Marty Radeckiej. Końcowym ich efektem była obrona pracy 

doktorskiej (2010 rok) pt. „Fotoelektrochemiczne właściwości TiO2 o modyfikowanej podsieci 

tlenowej”. Praca ta decyzją Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki została 

wyróżniona oraz zdobyła również I miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę 

magisterską i doktorską w dziedzinie ogniwa paliwowe i technologie wodorowe organizowanym 

przez Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych (2010 rok).   

Po nadaniu stopnia doktora nauk chemicznych w dyscyplinie chemia uzyskała pozycję asystenta 

(2010 rok) na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w 

Krakowie, a już po roku pracy pozycję adiunkta na której pracuje do chwili obecnej.        

2. Ocena wskazanego przez Habilitanta osiągnięcia naukowego - cyklu publikacji 

stanowiących podstawę do uzyskania stopnia doktora habilitowanego 

 Dr inż.  Anita Trenczek-Zając jako osiągnięcie naukowe, w rozumieniu art. 16 ust. 2 ustawy 

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 późn. zm.), będące podstawą do wszczęcia 
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postępowania habilitacyjnego, przedstawiła cykl publikacji powiązanych tematycznie ujętych 

pod wspólnym tytułem: „Badania nad nową generacją nanomateriałów dla fotochemii”.  

Przedstawiony cykl zawiera 11 artykułów znajdujących się w bazie Journal Citation Reports 

(JCR), o sumarycznym współczynniku wpływu Impact Factor (informacja Kandydatki) 

wynoszącym 28,035 oraz liczbie punktów MNiSW 350. Szczegółową charakterystykę swojego 

udziału w poszczególnych pracach naukowych ocenianego cyklu publikacji, charakterystykę 

parametryczną czasopism oraz liczbę cytowań (do czasu złożenie wniosku) Habilitantka 

przedstawiła w obszernej Tabeli w II części wniosku. Na podstawie zawartych w niej informacji 

można stwierdzić, że przedstawione do oceny publikacje w formie monotematycznego cyklu 

powstały w stosunkowo krótkim odstępie czasu – w latach 2014-2018. Ich Impact Factor waha 

się w granicach 0,625–4,229 i były cytowane (do czasu złożenia wniosku) aż 133 razy. Pierwsza 

z wymienionych w tabeli prac (H1) jest monoautorska natomiast wszystkie pozostałe publikacje 

(H2-H11) zawarte w przedstawionym cyklu są wieloautorskie, gdzie deklarowany procentowy 

udział Habilitantki w powstaniu tych prac zawiera się w granicach 25-75%, natomiast udział 

pozostałych Autorów w granicach 5-50%. W siedmiu (na jedenaście) wieloautorskich 

publikacjach Kandydatka jest Autorem korespondencyjnym (H2, H4-H7, H10, H11), a w 

sześciu pierwszym Autorem (H2, H4-H7, H10).  

 Ta ogólna analiza, wraz z załączonymi oświadczeniami współautorów, pozwala na 

jednoznaczne stwierdzenie wiodącej roli Habilitantki w powstanie przedstawionego cyklu 

publikacji. 

 Wybrany przez Panią dr inż. Anitę Trenczek-Zając sposób habilitacji na podstawie tzw. 

„spinki publikacji” na pierwszy rzut oka stawia recenzenta w komfortowej sytuacji gdyż może 

czuć się zwolniony z konieczności recenzji publikacji, gdyż zostały one już zrecenzowane przez 

wielu uznanych fachowców w danej dziedzinie powołanych na recenzentów przez redaktorów 

ośmiu różnych czasopism. Jednakże paradoksalnie zmusza to recenzenta do żmudnej kompilacji 

informacji rozproszonych w 11 publikacjach w celu oceny ich spójności oraz wkładu w rozwój 

nauk chemicznych. Oczywiście w tym zakresie niezwykle cenny jest szczegółowy autoreferat 

przygotowany przez Habilitantkę. 

 Przedstawiony do oceny cykl publikacji poświęcony jest poprawie własności 

fotokatalitycznych tlenku tytanu(IV). W pierwszej części opracowania Autorka jasno 

przedstawiła motywacje, które skłoniły Ją do zajęcia się powyższym zagadnieniem. Jak 

wskazała Autorka TiO2 jest jednym z najlepszych znanych obecnie fotokatalizatorów niemniej 

jednak poza niewątpliwymi zaletami posiada również podstawową wadę, którą jest stosunkowo 
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niska aktywność fotokatalityczna związana ze słabą absorbcją promieniowania słonecznego 

wynikającą oczywiście z wartości energii przerwy wzbronionej. Mając to na uwadze, w celu 

eliminacji lub przynajmniej ograniczenia tej ewidentnej wady TiO2, zaproponowała 

przeprowadzenie modyfikacji jego morfologii i mikrostruktury oraz utworzenie tzw. 

heterostruktur. Oba kierunki tj. zmiana wymiarowości materiału oraz tworzenie kompozytów są 

obecnie nowatorskimi podejściami pozwalającymi na szeroką modyfikację własności 

fotokatalitycznych TiO2 ale oczywiście rodzą się tutaj problemy związane przede wszystkim ze 

stabilnością materiałów oraz rekombinacją ładunków. 

Ta część pracy habilitacyjnej stanowi bardzo dobre wprowadzenie do podjętej tematyki i 

napisana jest w jasny sposób pozwalający szybko zorientować się w opisywanych zagadnieniach 

i problemach, których rozwiązania podjęła się Habilitantka. 

 Jak zaznaczono w autoreferacie badania przeprowadzono trójtorowo i obejmowały one 

zmianę wymiarowości, mikrostruktury oraz struktury elektronowej TiO2 oraz heterostruktur 

TiO2-SnO, TiO2-CdS, TiO2-Ag2S i TiO2-MoS2. 

 W pierwszej kolejności Habilitantka przedstawiła wyniki badań dotyczące strukturyzacji 

podłoża tytanowego dla fotoanod. Powszechnie wiadomo, że właściwości tytanu sprawiają że 

zawsze pokrywa się on cienką warstwą pasywacyjną złożoną z różnych tlenków. 

Przeprowadzone przez Autorkę badania jednoznacznie wykazały, że aby możliwe było 

utworzenie fotoanod o odpowiednich parametrach fotoelektrochemicznych konieczna jest 

możliwie pełna kontrola nad morfologią oraz składem fazowym powierzchni tytanu. Jak 

wykazała jest to możliwe na drodze zaproponowanej strukturyzacji powierzchni tytanu 

polegającej na całkowitym usunięciu warstwy pasywacyjnej (stężonym kwasem 

chlorowodorowym) a następnie kontrolowanym utlenianiu termicznym. Autorka nie ograniczyła 

się tylko do prostego wykazania skuteczności zaproponowanej metody ale pokusiła się również 

o klarowne wyjaśnienie zaobserwowanej poprawy własności fotoelektrochemicznych elektrod 

otrzymanych na strukturyzowanym podłożu.  

 W następnej kolejności przedstawiono badania dotyczące otrzymywania oraz zmiany 

wymiarowości heterostruktur TiO2-SnO2 i fotokatalizatorów TiO2. Na podstawie szeroko 

zakrojonych badań wykazano, że na drodze syntezy zol-żel możliwe jest otrzymanie 

nanoproszków (materiały 0D) z układu  TiO2-SnO2 o ściśle kontrolowanym składzie fazowym. 

W zależności od składu chemicznego (udział TiO2) możliwe jest otrzymywanie zarówno 

roztworów stałych TiO-SnO2, materiałów trójfazowych (anataz, rutyl, brukit) jak i 
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jednofazowych (anataz).  Na tej podstawie możliwa jest kontrola własności fotokatalitycznych 

otrzymywanych materiałów, co jest oczywiście kluczowe z punktu widzenia ich przeznaczenia. 

Podłoża tytanowe z naniesionymi warstwami Ti-Sn poddano anodyzowaniu 

elektrochemicznemu w celu zmiany wymiarowości materiałów – otrzymanie nanorurek 

(materiały 1D). Również w tym wypadku przeprowadzono szeroko zakrojone badania z różnymi 

elektrolitami, które pozwoliły na dobór optymalnych warunków otrzymywania materiałów o 

unikalnych własnościach. Autorka wykazała, że poprzez odpowiedni dobór elektrolitu możliwa 

jest kontrola składu fazowego otrzymywanych nanorurek, co z kolei pozwala na otrzymywanie 

materiałów o zróżnicowanych własnościach fotokatalitycznych.  

Zmiana wymiarowości materiałów doprowadziła Autorkę do zaprzeczenia dostępnych danych 

literaturowych, gdyż biorąc pod uwagę wzajemne położenie pasm TiO2 i SnO2 nie powinna w 

układzie TiO2-SnO2 obserwować stwierdzonej przez nią poprawy własności 

fotoelektrochemicznych. Przyczynę tych rozbieżności jasno i przekonywująco wytłumaczyła 

dokonaną zmianą wymiarowości materiałów z układu TiO2-SnO2.        

 Kolejną grupą zaprojektowanych heterostruktur były materiały na bazie TiO2 i różnych 

siarczków metali.  

 Pierwsze badania dotyczyły projektowania heterostruktur TiO2-CdS dla fotokatalizy. 

Otrzymano cały szereg heterostruktur poprzez połączenie nanoproszków (0D) TiO2 i CdS. 

Habilitantka wykazała, że odpowiedni dobór zawartość poszczególnych składników (TiO2 i 

CdS) oraz rozmiarów ich cząstek pozwala sterować własnościami fotokatalitycznymi 

otrzymywanych materiałów. Co oznacza że poprzez odpowiednią optymalizację można 

zaprojektować materiały znacząco poprawiające właściwości fotokatalityczne czystego TiO2. 

Wykazano że, tak pożądana poprawa właściwości fotokatalitycznych wynika z wydajnego 

transportu nośników ładunku pomiędzy składowymi heterostruktur oraz odpowiedniej 

morfologii nanoproszków zapewniającą optymalną powierzchnię ich kontaktu.     

 Główna część badań związana z heterostrukturami TiO2-siarczki metali dotyczyła 

wykorzystania takich materiałów w fotochemii a dokładniej projektowania heterostruktur 

mających pełnić rolę fotoanod w ogniwach fotoelektrochemicznych. W tej części jako pierwsze 

przedstawiono badania dotyczące otrzymywania metodą SILAR warstw CdS i Ag2S na 

podłożach TiO2 charakteryzujących się różną wymiarowością i morfologią. Również przy tych 

zagadnieniach przeprowadzono wiele eksperymentów, które pozwolił jednoznacznie wykazać 

wpływ zarówno wymiarowości podłoża jak i warunków osadzania (liczba cykli, elektrolit) na 

własności fizyko-chemiczne otrzymywanych materiałów. Poprzez powiązanie szczegółowych 
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badań mikrostruktury oraz charakterystyk ogniw PEC wykazano, że kluczową rolę odgrywa 

duże rozwinięcie powierzchni tzw. kwiatopodobnych nanostruktur TiO2 obecnych na podłożu 

oraz kontrola morfologii (warunki procesu SILAR) osadzanych nanocząstek CdS. Wszystko to 

tzn. duże rozwinięcie powierzchni TiO2 i odpowiednia morfologia nanocząstek CdS zapewniają 

równomierne rozłożenie niezagregowanych nanocząstek CdS na podłożu, a co za tym idzie 

wydłużają kontakt materiału oraz elektrolitu i światła, co skutkuje ograniczeniem procesów 

rekombinacyjnych. Tak więc, Habilitantka jednoznacznie wykazała, że zaproponowaną metoda 

pozwala na znaczącą poprawę właściwości fotoelektrochemicznych czystego TiO2.  

Korzystne efekty prac nad materiałami z układu TiO2-CdS skłoniły Habilitantkę do podjęcia 

prac nad heterostrukturami zawierającymi MoS2. Wybór tego siarczku nie był przypadkowy a 

podyktowany jego specyficzną mikrostrukturą przypominającą grafen (materiały warstwowe - 

2D). Jak powszechnie wiadomo zmiana wymiarowości materiału dramatycznie zmienia jego 

właściwości fizyko-chemiczne, a ponadto sprawia, że dostępnych jest (w stosunku do materiału 

objętościowego) nieporównywalnie więcej miejsc aktywnych. Wszystko to daje nadzieję na 

otrzymanie innowacyjnych materiałów spełniających wymagania z punktu widzenia fotoanod. 

Oczywiście aby można było o tym mówić konieczne było opracowanie metod pozwalających na 

otrzymywanie warstw MoS2 o kontrolowanej morfologii na podłożach z TiO2. Na podstawie 

wielu eksperymentów Habilitantka wykazała, że poprzez zastosowanie elektrochemicznego 

osadzania proszku MoS2 na warstwę TiO2 (otrzymaną w wyniku utleniania termicznego) 

możliwe jest otrzymanie heterostruktur TiO2-MoS2 o bardzo korzystnych właściwościach z 

punktu widzenia fotoelektrochemii. Jak wykazała właściwości te wynikają z charakteru 

morfologii warstw MoS2 otrzymywanych na powierzchni TiO2.  

 Podobne eksperymenty polegające na elektrochemicznym nanoszeniu warstwowego MoS2 na 

nanorurki TiO2 wykazały, że również w tym wypadku otrzymano heterostruktury z układu TiO2-

MoS2 o znacznie lepszych właściwościach fotoelektrochemicznych w stosunku do czystego 

TiO2.   

 Jedną z podstawowych wad siarczku molibdenu, z punktu widzenia planowanych jego 

zastosowań, jest jego podatność na korozję i fotokorozję w roztworach wodnych elektrolitów, co 

właściwie dyskwalifikuje go jako materiał na fotoelektrodę. Wydawać by się mogło więc, że 

proponowane heterostruktury z tych oczywistych względów nie mają większego praktycznego 

znaczenia. Niemniej jednak przeprowadzone testy stabilności wykazały, że otrzymane przez 

Habilitantkę heterostruktury charakteryzują się długotrwałą stabilnością. Co istotne Autorką nie 
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poprzestała na lakonicznym stwierdzeniu faktu ale jasno powiązała tą dość niespodziewaną 

cechę ze zmianą wymiarowości MoS2. 

 Po analizie przedstawionych prac (H1-H11) oraz autoreferatu stwierdzam, że osiągnięcia 

przedstawione przez dr inż. Anitę Trenczek-Zając tworzą spójny cykl powiązany 

tematycznie w rozumieniu art. 16 ust. 2 ustawy.  

 Podsumowując na podstawie przedłożonych przez dr inż. Anitę Trenczek-Zając 11 

pozycji naukowych i autoreferatu stwierdzam, że osiągnięcia zawarte w przedstawionym 

do recenzji cyklu powiązanych tematycznie publikacji wnoszą oryginalne elementy do 

nauki w dyscyplinie nauki chemiczne. Oryginalność związana jest z zaprojektowaniem 

oraz otrzymaniem nowych innowacyjnych nanomateriałów na bazie TiO2 mogących 

znaleźć zastosowanie w fotokatalizie i fotochemii.  W związku z tym Habilitantka w tym 

zakresie spełnia wymagania stawiane kandydatom do stopnia doktora habilitowanego 

nauk chemicznych. 

3. Ocena istotnej aktywności naukowej - pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych  

 Całkowity dorobek Dr inż. Anity Trenczek-Zając sumarycznie obejmuje:  

- 33 prace naukowe z bazy JCR, 

- 10 prac nie ujętych w bazie JCR, 

- 58 różnego rodzaju artykułów w materiałach konferencyjnych, 

- całkowita liczba cytowań (według Web of Science) = 557 (bez własnych cytowań), 

- indeks Hirscha = 14. 

 Analizując pozostałe, niewchodzące w skład dzieła, publikacje Autorki stwierdzam, że 

jest Ona bez wątpienia uznaną specjalistką w zakresie otrzymywania oraz badań 

struktury, mikrostruktury oraz własności fizyko-chemicznych materiałów na bazie TiO2.  

 Z przedstawionych powyżej danych liczbowych oraz załączników na szczególną uwagę 

zasługuje ponadprzeciętną aktywność Habilitantki w zakresie publikacji w renomowanych 

czasopismach naukowych o wysokim współczynniku oddziaływania. Jest to niezmiernie istotne 

zwłaszcza w dzisiejszych czasach gdy kładzie się coraz większy nacisk na jakość czasopism w 

którym publikowane są wyniki badań. Znajduje to oczywiście swoje odbicie w ponadprzeciętnej 

(jak na ten etap rozwoju naukowego) liczbie cytowani (557) oraz wysokim IF=14.  

 Większość prac które zaowocowały wymienionymi powyżej osiągnięciami Habilitantki były 

wykonywane w ramach 7 konkursowych projektów badawczych finansowanych przez NCN i 
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MNiSW realizowanych w latach 2003-2019. Co warte podkreślenia Habilitantka była 

kierownikiem projektu SONATA (NCN) w ramach którego powstało większość prac 

stanowiących podstawę recenzowanego cyklu. 

 Wartym podkreślenia jest również fakt odbycia w trakcie studiów doktoranckich przez Panią 

Dr inż. Anitę Tręnczek-Zając długoterminowego stażu naukowego na Uniwersytecie w Dijon 

(Francja) w ramach programu Erasmus. W tym miejscu brakuje mi jednak odbycia, obecnie 

właściwie zwyczajowego, stażu post-doktorskiego. 

 Zauważyć należy iż efekty prowadzonych przez Habilitantkę prac znajdują uznanie w formie 

różnego rodzaju prestiżowych nagród których jest laureatką: 

1. Nagrody Rektora AGH za osiągnięcia naukowe, 

2. Stypendium START z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 

3. I miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską (Polskie stowarzyszenie Wodoru i 

Ogniw Paliwowych), 

4. Małopolskie Stypendium Doktoranckie tzw. DOCTUS, 

5. Wyróżnienia Rektora AGH za osiągnięcia naukowe.  

 

Na podstawie powyższego mogę stwierdzić, że dr inż. Anita Trenczek-Zając bez wątpienia 

wykazuje cechy samodzielnego pracownika naukowego, rozpoznawalnego zarówno w 

kraju jak i za granicą.  

4. Działalność dydaktyczna, organizacyjna i popularyzatorska 

 Dr inż. Anta Trenczek-Zając jest nauczycielem akademickim Akademii Górniczo-Hutniczej 

w Krakowie od 2010 roku. Swoją karierę dydaktyczną rozpoczęła jednak wcześniej prowadząc 

zajęcia w trakcie studiów doktoranckich (2004-2010). W trakcie dotychczasowej pracy w 

charakterze nauczyciela akademickiego prowadziła (i nadal prowadzi) wszystkie typy zajęć tj. 

wykłady, laboratoria i ćwiczenia. Są to głównie zajęcia z chemii oraz szeroko rozumianych 

materiałów funkcjonalnych prowadzone zarówno w języku polskim jak i angielskim.  

Istotny jest również fakt, że dla części prowadzonych zajęć opracowywała ich programy jak 

również brała udział w przygotowaniu odpowiednich stanowisk w laboratoriach. 

 W ramach opieki nad studentami jak dotychczas sprawowała opiekę nad trzema pracami 

magisterskimi, dziesięcioma inżynierskimi oraz jest promotorem pomocniczym w przewodzie 

doktorskim. O poziomie sprawowanej opieki nad studentami oraz jakości prowadzonych z nimi 
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badań świadczy choćby fakt otrzymania dyplomu dla opiekuna naukowego wyróżnionej pracy 

dyplomowej w konkursie „Diamenty AGH”   

 Habilitantka udziela się również w różnego rodzaju komisjach eksperckich i konkursowych 

oraz pełni funkcje kierownika dwóch laboratoriów. Widoczna jest również Jej aktywność w 

promocji Wydziału poprzez udział w Festiwalach Nauki oraz prowadzenie strony internetowej 

Katedry Chemii Nieorganicznej.  

 Wszystkie przytoczone tu fakty, a przede wszystkim fakt powierzania Jej wykładów oraz 

funkcji promotora pomocniczego, pozwalają na stwierdzenie, że dr inż. Anita Trenczek-Zając 

jest utalentowanym nauczycielem akademickim umiejącym skupić wokół siebie studentów.  

Również dobrze wyglądają dokonania Habilitantki w zakresie organizacyjnym 

i popularyzatorskim.  

 Całokształt aktywności dr inż. Anity Trenczek-Zając na polu dydaktycznym, 

organizacyjnym i popularyzatorskim oceniam bardzo wysoko, a w szczególności dotyczy to 

Jej aktywności w zakresie dydaktyki. 

Wniosek końcowy: 

 Dr inż. Anita Trenczek-Zając legitymuje się wyróżniającym dorobkiem naukowym. 

Wykazuje również dużą aktywność w działalności dydaktyczno-organizacyjnej.  

Na tej podstawie stwierdzam, że zarówno poziom naukowy cyklu publikacji, jak  

i pozostały istotny dorobek naukowy dr inż. Anity Trenczek-Zając spełniają wszelkie 

wymagania stawiane przez Ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (z późniejszymi zmianami), 

kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych 

w dyscyplinie nauki chemiczne. 

 

 

  Kraków, 10.10. 2019 r.                                                             

 

 

 

 

 


