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RECENZJA 

rozprawy doktorskiej Pani mgr Agnieszki Mróz 

pt. „Oznaczanie wybranych pierwiastków przejściowych techniką GF AAS z zastosowaniem 

etapu wzbogacania na modyfikowanych nanorurkach węglowych”   

wykonanej w Katedrze Chemii Analitycznej Instytutu Nauk Chemicznych Wydziału Chemii 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

pod kierunkiem Pana prof. dr. hab. Ryszarda Dobrowolskiego 

 

Przedstawiona mi do oceny rozprawa doktorska dotyczy opracowania nowej metodyki 

badawczej oznaczania metali przejściowych, szczególnie metali szlachetnych, z zastosowaniem 

etapu ich wzbogacania na modyfikowanych nanorurkach węglowych. 

Podjęta przez Panią mgr Agnieszkę Mróz tematyka wpisuje się w aktualny nurt badań 

dotyczący poszukiwania efektywnych sorbentów do wydzielania i wzbogacania metali szlachetnych, 

szczególnie z próbek środowiskowych. Wzrost zawartości metali szlachetnych w środowisku 

związany jest z szerokim zastosowaniem tych metali w wielu dziedzinach gospodarki, w tym 

w produkcji katalizatorów samochodowych. Ze względu na dobrą przyswajalność metali 

szlachetnych przez organizmy żywe oraz działanie toksyczne i alergizujące ich niektórych związków, 

ważne jest monitorowanie stężeń tych metali w różnych elementach środowiska. Niezbędne są więc 

odpowiednie metodyki analityczne pozwalające na oznaczanie tych pierwiastków na poziomie 

śladowym. Jest to nadal wyzwanie dla chemików analityków ze względu na problemy związane 

z interferencjami pochodzącymi od złożonej matrycy próbek środowiskowych. Jednym ze sposobów 

rozwiązania tych problemów jest zastosowanie etapu wydzielania/ wzbogacania analitów 

z wykorzystaniem ekstrakcji do fazy stałej. Dlatego uważam, że tematyka podjęta przez Panią mgr 

Agnieszkę Mróz jest w pełni uzasadniona i ważna zarówno z poznawczego jaki praktycznego punktu 

widzenia.  

Zaproponowane przez Doktorantkę wykorzystanie modyfikowanych nanorurek węglowych 

do wzbogacania metali szlachetnych jest podejściem nowatorskim i bardzo ambitnym. Realizacja 

tego zadania wymagała wiedzy na temat modyfikacji materiałów węglowych w celu otrzymania 

sorbentów o określonych właściwości sorpcyjnych i fizykochemicznych, wymagań stawianych 

metodykom analitycznym w analizie śladowej oraz metod analizy ciała stałego techniką HR CS GF 

AAS. Praca eksperymentalna wymagała od Doktorantki umiejętności zaplanowania i wykonania 

badań, posługiwania się różnymi technikami instrumentalnymi oraz krytycznej oceny uzyskanych 

wyników. 
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Należy podkreślić, że praca była realizowana w zespole badawczym promotora pracy Pana 

prof. dr hab. Ryszarda Dobrowolskiego, który od kilku lat zajmuje się opracowaniem nowych 

sorbentów wykorzystywanych do wydzielania metali szlachetnych. Dogłębna charakterystyka 

otrzymywanych materiałów różnymi technikami instrumentalnymi oraz staranne opracowanie 

procedur analitycznych jest niewątpliwą zaletą prac badawczych tego zespołu. Dlatego uważam, że 

Doktorantka mogła czerpać z wiedzy i doświadczenia grupy badawczej Pana prof. dr hab. Ryszarda 

Dobrowolskiego, co stanowi gwarancję wysokiej jakości prowadzonych przez Nią badań.   

Ocena formalna pracy 

Rozprawa doktorska Pani mgr Agnieszki Mróz liczy 239 stron i należy do dość obszernych 

prac doktorskich. Układ pracy jest tradycyjny. Obejmuje on spis treści, streszczenie w języku polskim 

i angielskim, objaśnienia skrótów/ akronimów, wstęp, cel pracy, część literaturową, część 

doświadczalną, podsumowanie i wnioski, bibliografię, dorobek naukowy, spis tabel i rysunków. 

Praca przygotowana jest bardzo starannie, napisana poprawnym językiem, zachowane są duże 

odstępy pomiędzy wersami. Wyniki badań zostały przedstawione w formie 104 starannie 

przygotowanych rysunków oraz 43 tabel, często bardzo obszernych. Użytecznym rozdziałem jest 

rozdział obejmujący objaśnienia skrótów i akronimów. Kolejność rozdziałów pracy jest dobrze 

przemyślana. Praca oparta jest na obszernej bibliografii liczącej 365 pozycji, z których znaczna część 

została opublikowana w okresie ostatnich dziesięciu lat, co świadczy o aktualności podjętej przez 

Doktorantkę tematyki badawczej.  

Ocena merytoryczna pracy 

Pracę doktorską rozpoczyna krótki wstęp wprowadzający w zagadnienia związane z metalami 

szlachetnymi oraz wykorzystaniem materiałów węglowych jako adsorbentów. Następnie 

Doktorantka jasno formułuje główny cel badawczy oraz szereg celów szczegółowych, które mają 

pozwolić na oznaczanie Pt, Pd, Ru i Au w próbkach rzeczywistych z wykorzystaniem ich wstępnego 

wydzielania na modyfikowanych wielościennych nanorurkach węglowych (CNTs). Na podkreślenie 

zasługuje szerokie spektrum badań zaplanowanych do realizacji postawionego celu. 

Na początku części literaturowej Autorka przedstawiła i scharakteryzowała nanorurki 

węglowe, ich rodzaje, sposoby otrzymywania i oczyszczania metodami fizycznymi, chemicznymi 

i łączonymi. Ciekawy i wartościowy jest rozdział poświęcony modyfikacjom nanorurek węglowych, 

które zmieniając swoje właściwości znajdują szerokie zastosowanie, m.in. w katalizie, 

nanoelektronice, optoelektronice czy nanobiotechnologii. Autorka podkreśliła, że dobre właściwości 

fizykochemiczne, takie jak stabilność chemiczna, duża powierzchnia właściwa i selektywność, 

spowodowały wzrost zainteresowania zastosowaniem nanorurek jako adsorbentów w technice 

ekstrakcji do fazy stałej (SPE). Przedstawiła również przykłady zastosowania modyfikowanych 

nanorurek węglowych do wydzielania substancji organicznych i nieorganicznych (szczególnie jonów 

metali) przed ich oznaczaniem metodami chromatograficznymi, elektroforetycznymi 

i spektrometrycznymi.  

Drugi rozdział części literaturowej dysertacji został poświęcony metalom szlachetnym, ich 

zastosowaniom, źródłom emisji do środowiska, metodom oznaczania i wydzielania/ wzbogacania. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje bardzo wnikliwe przedstawienie przez Autorkę informacji o 

metodach wydzielania/ wzbogacania i oznaczania analitów, oparte na przeglądzie około 170 

publikacji naukowych. Rozdział dotyczący metod oznaczania metali szlachetnych zawierał 

omówienie metod spektrometrycznych (UV-VIS, AAS, ICP OES, ICP MS), elektrochemicznych, 

chemiluminescencyjnych i neutronowej analizy aktywacyjnej, oraz informacje o potencjalnych 

interferencjach i sposobach ich eliminacji. W rozdziale dotyczącym wydzielania i wzbogacania 
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analitów bardzo szeroko zostały omówione techniki SPE z wykorzystaniem materiałów węglowych, 

polimerowych, krzemionkowych i biosorbentów, techniki mikroekstrakcji w układzie ciecz-ciecz 

i ekstrakcji micelarnej w punkcie zmętnienia oraz ciekłe membrany. Charakterystyka metod 

analitycznych oznaczania analitów z wykorzystaniem różnych technik wzbogacania została 

przedstawiona w sześciu bardzo obszernych tabelach (tab. 9 – 14), które są bardzo cennym źródłem 

informacji.   

W rozdziale trzecim części literaturowej Autorka opisała analizę próbek stałych techniką 

wysokorozdzielczej atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w piecu grafitowym i ciągłym 

źródłem promieniowania (HR CS GF AAS), którą zastosowała również w swojej pracy 

eksperymentalnej. Omówiła sposób optymalizacji warunków pomiarowych, identyfikację 

interferencji i metody ich eliminacji oraz kalibrację. Zamieściła również przegląd procedur 

oznaczania różnych metali w próbkach środowiskowych, żywności, materiałach węglowych, ropie 

naftowej i nawozach sztucznych zakończony obszerną tabelą z licznymi przykładami.  

W mojej opinii część literaturowa rozprawy jest dobrze przygotowana, pozwala na zapoznanie 

się z aktualnym stanem wiedzy dotyczącym tematyki pracy oraz jasno uzasadnia cel podjętych badań. 

Nie brakuje w niej krytycznej oceny stosowanych technik modyfikacji nanorurek węglowych oraz 

metod wydzielania i oznaczania analitów, a także zalet i ograniczeń analizy próbek stałych techniką 

HR CS GF AAS.       

W części doświadczalnej Pani mgr Agnieszka Mróz zamieszcza szczegółowy opis badań nad 

opracowaniem procedury oznaczania Pt, Pd, Ru i Au po ich wzbogacaniu na przygotowanych 

modyfikowanych nanorurkach węglowych. Należy podkreślić, że Doktorantka samodzielnie 

przeprowadziła modyfikację handlowo dostępnych wielościennych nanorurek węglowych poprzez 

ich utlenianie kwasem azotowym(V) (8 mol/L i 14,5 mol/L), a następnie wprowadzenie na ich 

powierzchnię aminowych i tiolowych grup funkcyjnych z  wykorzystaniem różnych odczynników 

modyfikujących (etylenodiamina - EDA, 3 - aminopropylotrietoksysilan - APTES, N-[3 (trimetoksy- 

sililo)propylo]etylenodiamina - TMPED, N-[3-(trimetoksysililo)propylo]dietylenotriamina - 

TMPDET, 3-merkptopropylotrimetoksysilan - MPTMS). W ten sposób otrzymała 7 rodzajów 

modyfikowanych nanorurek węglowych. Materiały te zostały starannie scharakteryzowane 

z zastosowaniem różnych technik badawczych, takich jak: analiza elementarna, niskotemperaturowa 

adsorpcja/desorpcja azotu, spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR), 

spektroskopia Ramana, spektroskopia fotoelektronów wybijanych promieniowaniem X (XPS) oraz 

skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM) ze spektrometrią rentgenowską z dyspersją energii 

(EDS). Dzięki temu Autorka potwierdziła, że pod działaniem stężonego HNO3 następuje 

zmniejszenie objętości i średnicy porów oraz powstawanie większej liczby defektów w strukturze 

grafenowej i większej ilości tlenowych grup funkcyjnych na powierzchni CNTs. Badania metodą 

FTIR nanorurek węglowych modyfikowanych grupami aminowymi wykazały obecność w widmie 

pasm charakterystycznych dla amidów. Badania metodą XPS potwierdziły obecność grup 

aminowych i tiolowych, które prawdopodobnie wiążą się z grupami C-O w alkoholach i fenolach na 

powierzchni nanorurek węglowych. Bardzo ważnym elementem rozprawy doktorskiej są badania 

mechanizmów rządzących procesami adsorpcji Pt i Au na powierzchni modyfikowanych CNTs. 

Na podstawie analizy widm XPS (poddanych dekonwolucji) modyfikowanych nanorurek CNTs 

po adsorpcji jonów Pt(IV) i Au(III) Doktorantka stwierdziła, że proces adsorpcji jonów Pt(IV) 

związany jest głównie z ich redukcją do jonów Pt(II). W przypadku jonów Au(III) wnioskuje, 

że głównym mechanizmem procesu adsorpcji jest ich redukcja do formy metalicznej. Założenia 

te potwierdziła podczas analizy metodą SEM-EDS uzyskując obrazy przedstawiające homogeniczne 
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rozmieszczenie platyny oraz niehomogeniczne rozmieszczenie złota i występowanie jego 

samorodków na powierzchni modyfikowanych CNTs. 

W kolejnym rozdziale rozprawy Doktorantka przedstawia badania dotyczące optymalizacji 

procesu adsorpcji jonów Pt(IV), Pt(II), Pd(II), Ru(III) i Au(III) metodą statyczną z uwzględnieniem 

wpływu pH, czasu kontaktu fazy stałej i ciekłej, jonów konkurencyjnych oraz modyfikacji 

powierzchni  CNTs. Wyniki uzyskanych badań Doktorantka przedstawiła na około 23 rysunkach 

opatrzonych odpowiednim komentarzem. Chciałabym jednak zwrócić uwagę na pewne aspekty 

wymagające wyjaśnienia. Autorka posługuje się pojęciem adsorpcji względnej w celu zachowania 

przejrzystości przedstawionych wyników i łatwiejszego ich porównywania. Moim zdaniem 

zamieszczenie dodatkowych danych, np. w postaci procentowego zatrzymania analitu w badanym 

układzie adsorpcyjnym w stosunku do stężenia wyjściowego pozwoliłoby wstępnie ocenić 

powinowactwo analitów do stosowanych adsorbentów. Byłoby to również potwierdzeniem 

stwierdzenia, że „W dalszej części pracy nie przedstawiono optymalizacji procesu adsorpcji jonów 

Pt(II) i Pd(II) na CNTs-8 i CNTs-14,5 oraz jonów Ru(III) na modyfikowanych CNTs, ponieważ 

adsorpcja tych jonów nie zachodziła na wymienionych adsorbentach.” (str. 137).  

Podczas badania wpływu pH na adsorpcję analitów Doktorantka przedstawiła zależności 

adsorpcji względnej od początkowego i równowagowego pH roztworu. Stwierdziła, że w większości 

przypadków adsorpcja analitów zachodziła z roztworów o pH 2-3,5, tylko Pt(IV) adsorbowała się 

efektywnie z roztworów o pH<1 na utlenionych CNTs. Autorka podjęła próbę określenia jakie formy 

analitów zatrzymują się na powierzchni CNTs. Nie odwołuje się jednak do badań metodą XPS, 

wskazujących na proces redukcji Pt(IV) do Pt(II) oraz Au(III) do złota metalicznego (str. 129-131). 

Moim zdaniem warto byłoby podjąć szerszą dyskusję o mechanizmie adsorpcji analitów na 

modyfikowanych CNTs. Dodatkowo Autorka obserwuje efekt buforowania roztworów analitów po 

adsorpcji tylko w przypadku jonów Pt(IV) i Au(III). Nasuwa się tutaj pytanie dlaczego nie zmienia 

się pH po adsorpcji Pd(II) i Ru(III)? Proszę o dyskusję podczas obrony. Niefortunne wydaje się 

stosowane w tym rozdziale sformułowanie, że „ adsorpcja jonów …. zachodzi dla roztworów o pH 

początkowym z zakresu 1,5-4 jednostek” (str. 143), „2-3 jednostek” (str. 145) lub „2-4 jednostek” 

(str.147). Nie wskazuje ono jednoznacznie na konkretne wartości pH, ale raczej na zakres jednostek 

pH, w którym obserwuje się zmiany. Badania czasu adsorpcji analitów na modyfikowanych CNTs 

wykazały, że czas kontaktu roztworu analitów z adsorbentem potrzebny do uzyskania maksymalnej 

adsorpcji jest różny w zależności od analitu i stosowanego adsorbenta.  

Mając na uwadze możliwość praktycznego zastosowania opracowanych procedur 

wydzielania analitów z próbek środowiskowych, bardzo wartościowy jest fragment pracy opisujący 

wpływ jonów chlorkowych i azotanowych(V) (stosowanych do mineralizacji takich próbek) na 

adsorpcję analitów. Doktorantka przeprowadziła szczegółowe badania wpływu kwasu 

chlorowodorowego i azotowego(V), brakuje jednak końcowego podsumowania i wskazania 

maksymalnego stężenia kwasów pozwalających na adsorpcję badanych jonów na odpowiednich 

modyfikowanych CNTs. Byłoby to cenną wskazówką odnośnie sposobu przygotowania próbek 

środowiskowych po mineralizacji przed etapem wzbogacania oraz możliwości efektywnego 

wydzielania różnych analitów jednocześnie. Wyznaczone przez Panią mgr Agnieszkę Mróz izotermy 

adsorpcji jonów Pt(IV), Pt(II), Pd(II), Ru(III) i Au(III) na modyfikowanych CNTs wskazują na 

bardzo dobre właściwości adsorpcyjne stosowanych sorbentów, o czym świadczą wysokie wartości 

pojemności adsorpcyjnej (od 20 do 317 mg/g). Jest to niewątpliwą zaletą przygotowanych przez 

Doktorantkę materiałów sorpcyjnych w stosunku do innych opisanych w literaturze i dostępnych 

handlowo sorbentów stosowanych do wydzielania metali szlachetnych (np. dane zamieszczone 

w tabelach 9-12 części literaturowej).  
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Jak wspomniałam, brakuje mi w tym całym rozdziale tabeli/tabel podsumowujących 

optymalne parametry adsorpcji analitów (pH, czas kontaktu, stężenie jonów chlorkowych 

i azotanowych(V)) na badanych CNTs. Takie podsumowanie pokazałoby różnice we właściwościach 

otrzymanych modyfikowanych CNTs w stosunku do różnych analitów oraz umożliwiłoby wskazanie 

nawet kilku sorbentów charakteryzujących się dobrymi właściwościami.  

Doceniając bardzo duży wkład pracy Doktorantki w opisane w tym rozdziale badania mogę 

jedynie zasugerować wykorzystanie otrzymanych wyników do wyznaczenia parametrów 

kinetycznych procesu adsorpcji (m.in. określenia rzędowości, stałej szybkości reakcji) oraz dobrania 

odpowiednich modeli izoterm adsorpcji analitów na modyfikowanych CNTs, co pozwoliłoby 

na lepsze poznanie mechanizmu ich adsorpcji.  

Zastosowanie modyfikowanych CNTs do wydzielania analitów wymagało optymalizacji 

procesu desorpcji platyny, palladu, rutenu i złota z ich powierzchni. Do tego celu Doktorantka 

zastosowała kwas chlorowodorowy, kwas azotowy(V) oraz roztwór tiomocznika w 5% HCl, który 

wykazuje dobre właściwości kompleksujące w stosunku do analitów. Jednak tylko w nielicznych 

przypadkach uzyskała całkowitą desorpcję analitu (Pd i Au roztworem stężonych kwasów 

i tiomocznika), co wskazuje na bardzo silne oddziaływania jonów metali szlachetnych z powierzchnią 

CNTs. Na podstawie przeprowadzonych badań oraz wykreślonych zależności stężeń 

równowagowych od stężenia początkowego Pani mgr Agnieszka Mróz dokonała wyboru 

adsorbentów charakteryzujących się najlepszymi właściwościami adsorpcyjnymi w stosunku do 

badanych analitów. Ze względu na trudności z uzyskaniem ilościowej desorpcji analitów do roztworu 

eluenta, Doktorantka zaproponowała procedurę oznaczania śladowych ilości Pt, Pd, Ru i Au po ich 

wydzielaniu na wybranych modyfikowanych CNTs z wykorzystaniem techniki dozowania ciała 

stałego do atomizera elektrotermicznego spektrometru HR CS GFAAS. 

W kolejnym rozdziale pracy Pani mgr Agnieszka Mróz przedstawiła optymalizację warunków 

prowadzenia oznaczeń techniką dozowania ciała stałego HR CS GF AAS. Należy podkreślić, że 

analiza ciała stałego jest trudnym zadaniem. W tym względzie Doktorantka wykazała się dużym 

doświadczeniem oraz wiedzą odnośnie sposobu przygotowania próbki, metod optymalizacji 

parametrów aparaturowych, szczególnie wyboru sposobu korekcji tła, pomiaru sygnału 

analitycznego czy sposobu kalibracji. W celu walidacji opracowanych procedur analitycznych Pani 

mgr Mróz przeprowadziła szacowanie niepewności wyników pomiarów, chociaż brakuje tutaj 

wyznaczenia chociażby granic wykrywalności analitów czy powtarzalności ich oznaczania. Niemniej 

jednak Doktorantka zaprezentowała tutaj swoje umiejętności metrologiczne dokonując identyfikacji 

źródeł niepewności wyników, szacując niepewności standardowe oraz niepewności złożone 

i rozszerzone wyników oznaczania Pt, Pd, Ru i Au opracowanymi metodami oraz wnikliwie 

analizując budżet niepewności.   

W końcowym rozdziale Autorka demonstruje użyteczność opracowanych metod podczas 

oznaczania zawartości Pt, Pd, Ru i Au w certyfikowanych materiałach odniesienia rudy (SARM 7), 

pyłu drogowego (BCR-723), materiałów geologicznych (WPR-1, UMT-1) oraz przykładowych 

próbek geologicznych POLK-1 (łupki szare ilaste) i POLK-2 (czerwone łupki dolomityczne). 

Wartości przedstawione w tabeli 43 (str. 215) jasno potwierdzają, że Doktorantka z sukcesem 

osiągnęła postawiony sobie cel badań. Na uwagę i podkreślenie zasługuje fakt, że opracowana 

metodyka pozwala na oznaczanie śladowych ilości Pd w pyle drogowym (dzięki współczynnikowi 

wzbogacenia = 375), co jest trudne do osiągnięcia nawet z zastosowaniem bardzo czułej techniki 

ICP-MS ze względu na silne interferencje spektralne wymagające wydzielenia analitu z matrycy 

próbki. Moim zdaniem może warto byłoby się pokusić jeszcze o analizę np. pyłu drogowego z ulic 
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Lublina. Mam jeszcze uwagę do tabeli 43, ponieważ nie ma tam informacji czy wyniki prezentowane 

są z wartością odchylenia standardowego czy niepewności rozszerzonej. Obliczenie i zamieszczenie 

w dodatkowej kolumnie wartości odzysku byłoby również pomocne w bardziej wnikliwej analizie 

wyników.  

Podsumowując uważam, że konstrukcja przedstawionej do recenzji pracy jest prawidłowa, 

hipotezy badawcze właściwie sformułowane, badania zaplanowane i przeprowadzone w sposób 

metodycznie poprawny. Uzyskane wyniki badań doprowadziły Doktorantkę do jasnych 

i poprawnych wniosków, a użyteczność opracowanych procedur analitycznych została potwierdzona 

praktycznie. Na podkreślenie zasługuje dbałość Doktorantki o jakość metrologiczną uzyskanych 

wyników, co jest niezwykle ważne we współczesnej chemii analitycznej.  

 

Inne uwagi krytyczne i dyskusyjne 

Z obowiązku Recenzentki przedstawiam poniżej pewne niedociągnięcia w ocenianej rozprawie 

doktorskiej. Nie wymieniam tutaj nielicznych błędów edytorskich.  

Str. 32 - w tekście i na rysunku 8 błędne wzory chemiczne przy podanych nazwach związków; 

powinno być:  

„chlorek oksalilu (C2O2Cl2)” zamiast (SOCl2) 

„chlorek tionylu (SOCl2)” zamiast (COCl2) co zresztą oznacza fosgen 

Str. 35 powinno być „chalkogenki metali” zamiast „halkogenki metali 

Str. 38 i 39  żargonowe sformułowanie „anality organiczne i anality nieorganiczne” 

 Czasami brak odpowiedniego odnośnika literaturowego przy fragmencie opisu, np. str. 55, l. 4-8, str.  

98, l. 3-13, str. 99, l. 1-10 od dołu strony 

Str. 109, Odczynniki i materiały - przy roztworach wzorcowych metali nie podano jakie kwasy 

stanowiły ich matrycę, 

Str. 109 i 110 – brak charakterystyki certyfikowanych materiałów odniesienia (rodzaj matrycy, 

certyfikowane zawartości analitów),  

Str. 112-119 – rozdział 5.3  o przygotowaniu roztworów roboczych powinien być wcześniej niż 

rozdział 5.2 – o oznaczaniu analitów w przygotowanych roztworach techniką GFAAS.  

Str. 112 w rozdziale 5.2. Autorka wspomina o prowadzeniu oznaczeń techniką FAAS, natomiast nie 

ma żadnych informacji o warunkach pomiarowych ani stosowanych zakresach stężeń roztworów 

analitów. 

Str. 189, rys. 79 na osi X powinno być „stężenie początkowe” 

Str. 183 „ błąd. Nie można odnaleźć źródła odwołania” prawdopodobnie powinno być „tabela 28. 

Str. 205-206 - niepewność standardowa związana z powtarzalnością procedury analitycznej  jest 

niepewnością typu A, jak prawidłowo zauważono. Powinna być jednak obliczona jako odchylenie 

standardowe średniej arytmetycznej, a więc odchylenia standardowe uzyskanych wyników powinno 

być podzielone przez √n, gdzie n to liczba pomiarów.   

 

Przedstawione przeze mnie uwagi są jedynie elementem dyskusji i dlatego mam nadzieję, że 

zostaną poruszone podczas publicznej obrony pracy. Jednocześnie stwierdzam, że nie mają one 

wpływu na pozytywną ocenę rozprawy doktorskiej. 
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Wnioski  

 

Jako Recenzentka mogę przyznać, że jestem pod wrażeniem wykonanej pracy i solidności 

przedstawionych wyników. Oceniana rozprawa doktorska prezentuje wysoki poziom naukowy, 

potwierdza ogólną wiedzę Doktorantki oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia przez nią badań 

naukowych. Założony przez Promotora i Doktorantkę cel został z sukcesem osiągnięty. Praca stanowi 

wkład w rozwój chemii analitycznej, szczególnie w zakresie materiałów sorpcyjnych opartych 

o materiały węglowe. Opracowane metodyki stanowią nowość naukową w analityce metali 

szlachetnych. Część wyników pracy została opublikowana w dwóch publikacjach z listy JCR 

(sumaryczny IF = 11,054), co potwierdza nowatorski charakter badań oraz ich wysoką jakość. Oprócz 

tego Doktorantka jest współautorką 3 publikacji (sumaryczny IF =8,291), dwóch rozdziałów 

w monografiach, 14 rozdziałów w recenzowanych materiałach pokonferencyjnych oraz 

30 prezentacji plakatowych, w których często była pierwszym autorem. Świadczy to aktualności 

i znaczeniu prowadzonych badań oraz o dużej aktywności naukowej Doktorantki.  

Reasumując stwierdzam, że przedstawiona mi do oceny rozprawa doktorska spełnia wszystkie 

wymagania formalne określone w art. 13 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r z późniejszymi zmianami i wnoszę 

do Rady Instytutu Nauk Chemicznych Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie 

o dopuszczenie Pani mgr Agnieszki Mróz do dalszych etapów przewodu doktorskiego.  

Biorąc pod uwagę szeroki zakres badawczy rozprawy, aktualność tematyki, wysoką wartość 

naukową uzyskanych wyników oraz dorobek naukowy Pani mgr Agnieszki Mróz z pełnym 

przekonaniem stawiam wniosek do Rady Instytutu Nauk Chemicznych Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej o wyróżnienie rozprawy.  

 

 

 

 

 

 

 


