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R E C E N Z J A 

rozprawy doktorskiej mgr KAROLINY SMOLAREK  

pt.: „Odziaływania plazmonowe w polimerowych układach hybrydowych dla zastosowań w 

optoelektronice”  

wykonanej pod opieką naukową prof. dra hab. Sebastiana Maćkowskiego  

 

Przedłożona do recenzji rozprawa doktorska powstała w Instytucie Fizyki, Wydziału 

Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 

Grupie Optyki Materiałów Hybrydowych kierowanej przez prof. dra hab. Sebastiana 

Maćkowskiego, który jest jej promotorem.  Pod względem formalnym recenzowana praca liczy 

105 stron tekstu, wliczając w to rysunki, tabele oraz bibliografię (71 pozycji) i podzielona została 

na dwa główne rozdziały obejmujące min. zagadnienia wstępne, opis teoretyczny, metodykę 

badań, rezultaty badań własnych oraz podsumowanie. Według bazy naukowej Web of Science na 

dzień 8.08.2017 r. Doktorantka opublikowała 10 recenzowanych prac z tzw. listy Filadelfijskiej o 

zasięgu międzynarodowym, które były dotychczas cytowane 45 razy. Indeks Hirscha mgr 

Smolarek wg tego samego źródła wynosi 4. Ponadto Doktorantka 9 razy prezentowała otrzymane 

wyniki na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.  
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Dysertacja mgr Smolarek poświęcona jest badaniu odziaływań plazmonowych w 

polimerowych układach hybrydowych mogących znaleźć zastosowanie w optoelektronice. 

Nowym i ciekawym zaproponowanym rozwiązaniem przez Doktorantkę była próba zwiększenia 

wydajności organicznych ogniw fotowoltaicznych oraz organicznych diod 

elektroluminescencyjnych poprzez nanodruty srebra. W branżowej literaturze, zjawisko 

zlokalizowanego rezonansu plazmonowego próbuje się wykorzystywać do zwiększenie 

wydajności cienkowarstwowych ogniw słonecznych trzeciej generacji. Potrzebują one znacznie 

mniejsze ilości materiału fotoaktywnego w porównaniu z tradycyjnymi ogniwami krzemowymi i 

można je wytwarzać relatywnie tanimi technikami takimi jak np. drukowanie. Dzięki temu ich 

cena może być znacznie niższa niż tradycyjnych ogniw, niestety wciąż nie dorównują im swoją 

wydajnością. Jest to jednak relatywnie młoda i szybko rozwijająca się technologia. Materiałami 

wykorzystywanymi do produkcji cienkowarstwowych ogniw słonecznych mogą być zarówno 

polimery przewodzące jak i nanocząstki metaliczne (nazywane plazmonowymi). Dlatego też 

lepsze zrozumienie wpływu zlokalizowanego rezonansu plazmonowego na wzbudzenie 

elektronów w tych materiałach wpłynie na podniesienie wydajności i komercjalizację technologii 

cienkowarstwowych ogniw słonecznych. Ponadto materiały hybrydowe zawierające nanocząstki 

plazmonowe, otoczone warstwą materiału fotoaktywnego mogą wykazywać zwiększoną 

odpowiedź układu na światło. Materiały takie są szeroko poszukiwane dla zastosowań w 

optoelektronice i w optycznym przetwarzaniu sygnałów. W mojej opinii badania zawarte w 

niniejszej rozprawie doktorskiej są nowatorskie oraz kompleksowe tzn. zawierają zarówno 

metody otrzymywania hybrydowych nanokompozytów,  oraz ich pełną charakteryzację optyczną. 

Ta wszechstronność jest niewątpliwie pozytywnym czynnikiem wyróżniającym pracę. W sumie, 

praca przynosi wiele oryginalnych wyników eksperymentalnych, niektóre z nich mają duże 

znaczenie praktyczne na przykład dla zagadnienia doboru optymalnych związków organicznych i 

nanocząstek oraz metod wzbudzania ich światłem dla uzyskania spodziewanych efektów 

optycznych (takich jak absorpcja) czy też fotoelektrycznych. Należy tutaj podkreślić, że 

plazmonika i nanofotonika są stosunkowo nowymi dziedzinami fizyki, które z racji swego 

ogromnego potencjału rozwijają się obecnie bardzo szybko. Analizując przedłożony do oceny 

doktorat można stwierdzić, że Mgr Smolarek dobrze opanowała wiedzę literaturową w obszarze 

swych zainteresowań naukowych, o czym świadczą liczne i aktualne prace przytoczone w 
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cytowanym piśmiennictwie. Znajomość aktualnej wiedzy jest kluczowym warunkiem 

poprawnego postawienia celów rozprawy oraz dyskusji otrzymanych wyników i w przypadku 

recenzowanej pracy stanowi niewątpliwą zaletę. Teoretyczna część literaturowa pracy zawiera 

bardzo skrótowe wprowadzenie do tematyki, jednakże umożliwiające ocenę badań własnych 

autorki. Najważniejsze rezultaty swoich badań eksperymentalnych zawarła autorka w rozdziale 

zatytułowanym ‘Badania własne’, gdzie stosując wyspecjalizowane techniki badawcze bada 

właściwości optyczne trzech komercyjnie dostępnych polimerów: poli(3-heksylotiofenu), 

poli(9,9’-dioktylofluoreno-benzotidiazolu), poli(9,9-dioktylofluorenu) oraz czterech 

syntezowanych na Uniwersytecie Śląskim pochodnych związków kompleksowych renu z 

terpirydyną. W części poświęconej badaniom nanostruktur hybrydowych złożonych z P3HT oraz 

nanodrutów srebra doktorantka eksperymentalnie potwierdza, że intensywności fluorescencji 

P3HT na nanodrutach srebra są znacznie większe, niż dla obszarów, gdzie polimer znajduje się 

poza nanodrutami. Dodatkowo formułuje konkluzje, że konfiguracja warstwowa jest lepsza 

aniżeli mieszana, zarówno w odniesieniu do współczynnika wzmocnienia luminescencji jak i 

również dla zwiększenia gęstości prądu w ogniwach fotowoltaicznych bazujących na takich 

strukturach. Potwierdza, za pomocą spektroskopii czasowo rozdzielczej, że prawdopodobnie 

głównym czynnikiem odpowiedzialnym za wzmocnienie luminescencji jak i wartości gęstości 

prądu w urządzeniu zawierającym nanocząstki metaliczne jest zjawisko wzmocnienia absorpcji w 

warstwie aktywnej spowodowane wzmocnieniem lokalnego pole elektrycznego w pobliżu 

metalicznej nanocząstki. Drobną wadą w tej części badań jest sposób szacowania grubości 

warstwy na podstawie równania (11) oraz współczynnika absorpcji (podanego w pracy bez 

jednostek i źródła) i wartości absorbancji. W ocenie recenzenta lepszą i dokładniejszą metodą 

pośrednią w wyznaczaniu grubości warstwy była by tu metoda pomiaru widm transmitancji i 

użycia wzorów Fresnela (Optical Materials 26 (2004) str. 129–132 i ref. wew.) oraz 

wyrywkowego potwierdzenia wiarygodności wyliczeń przynajmniej jedną z technik 

eksperymentalnych takich jak: elipsometria czy mikroskopia sił atomowych. W części badań 

poświęconych odziaływaniom plazmonowym z polifluorenami, Autorka wyznacza 

współczynniki wzmocnienia fluorescencji wzdłuż srebrnych drutów i na ich końcach. Stwierdza, 

że różnice we wzmocnieniu czy osłabieniu fluorescencji dla PFO i F8BT znajdujących się na 

srebrnych nanoprętach wynikają z różnych charakterystyk spektralnych tych polimerów. 
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Kolejnym etapem w tej części badań było wytworzenie diod elektroluminescencyjnych z 

wykorzystaniem tych polimerów i nanocząstek metalicznych i dowiedzenie, że wprowadzenie 

nanocząstek metalicznych może zwiększać gęstość prądu dla tych samych napięć polaryzacji 

diody. Drobną wadą w tej części badań jest brak pokazania widm elektroluminescencji dla diod 

zawierających nanodruty srebrne, szczególnie, że takimi diodami Autorka dysponowała. 

Dodatkowo, nie wiadomo dlaczego dla diod z nanosrebrem wybrała mieszaną konfigurację 

urządzenia, pomimo iż wcześniej w części dotyczącej badań z P3HT stwierdziła we wnioskach, 

że warstwowa konfiguracja diody jest bardziej optymalna. Na stronie 63 eksperymentatorka 

stwierdza, że niemożliwe było przyłożenie wyższego napięcia niż 22V, ponieważ zbyt duży 

wzrost intensywności elektroluminescencji mógłby prześwietlić matrycę kamery CCD. W ocenie 

recenzenta można było użyć szarego filtra o znanej transmitancji i kontynuować badania przy 

wyższym napięciu polaryzacji diody. W ostatniej obszernej części eksperymentalnej 

zaprezentowano właściwości optyczne czterech pochodnych organicznych związków renu z 

terpirydyną w nanostrukturach hybrydowych. Dla każdego związku wyznaczono współczynniki 

wzmocnienia fluorescencji zarówno wzdłuż srebrnych drutów jak i na jego końcach, zbadano 

efekt fotowybielania i zaproponowano sposób jego eliminacji, zmierzono czasy zaniku 

luminescencji, zbadano charakterystyki prądowo napięciowe oraz widma elektroluminescencji 

diod zbudowanych na ich bazie. Następnie pokazano, że wprowadzenie do diod organicznych 

nanoprętów srebra zwiększa gęstość prądu, zmniejsza napięcie zapłonu diody oraz znacząco 

zwiększa intensywność elektroluminescencji. Jest do dobry rezultat poparty solidnymi dowodami 

i liczbami. Niestety i tutaj niezrozumiała jest celowość wybrania przy budowie diod konfiguracji 

mieszanej. Dodatkowo, nie wiadomo dlaczego do dopasowania krzywej zaniku luminescencji raz 

doktorantka używa krzywej jednowykładniczej, a innym razem dwuwykładniczej. Dobrym 

uzupełnieniem byłoby tutaj podanie amplitud dla każdej ze stałych czasowych  i próba 

interpretacji otrzymanych wyników. We wnioskach cząstkowych w tej obszernej części badań 

właściwe byłoby też zamieszczenie zbiorczej tabeli porównawczej.           

Z obowiązku recenzenta muszę zwrócić również uwagę na nieliczne błędy edytorskie, 

które jednak nie umniejszają istotnie wartości rozprawy, a jedynie przeszkadzają w swobodnym 

jej czytaniu. I tak przykładowo: 
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 str. 47–zdanie „Fakt, że możliwe jest zaobserwowanie wzmocnienia intensywności absorpcji 

P3HT przy niskiej koncentracji AgNWs oznacza, że wzmocnienie może być duże i istotne” jest  

niezrozumiałe   

 na niektórych widmach fluorescencji brakuje zwyczajowego podania długości fali wzbudzania 

 str. 47 – brak wyjaśnienia skrótu rps. Zapewne chodziło o z ang. revolution per second, a 

właściwe byłoby by użycie polskiego skrótu obr./s (obroty na sekundę) 

 str. od 101 do 105 – w spisie dorobku naukowego autorki oraz w całej bibliografii brakuje 

stron artykułów, a kilka odsyłaczy jest błędnych np. pozycja 7 w bibliografii została 

opublikowana w ACS Applied Materials & Interfaces, a nie jak zostało to podane w Journal of 

the American Chemical Society 

 

Podsumowując każdą część doktoratu przedłożonego przez Panią mgr KAROLINĘ 

SMOLAREK oceniam poprawnie, wskazując na kompetencję doktorantki, umiejętność analizy i 

interpretacji wyników. Poruszana w dysertacji tematyka badawcza niewątpliwie wpisuje się w 

aktualne trendy światowej nauki w dziedzinie nanotechnologii i co ważne jest tematyką 

stosunkowo mało poznaną. Dużym atutem rozprawy jest kompleksowe przebadanie właściwości 

optycznych wielu próbek przygotowanych samodzielnie przez Autorkę. Większość wyników 

prezentowanych w rozprawie już została opublikowana w wielu wysoce punktowanych 

czasopismach, a zatem przeszła przez krytyczne oceny recenzentów. Z powyższych powodów 

stawiam wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej Pani mgr. KAROLINY SMOLAREK. 

 Jednocześnie biorąc pod uwagę powyższą ocenę stwierdzam, że rozprawa spełnia 

wymogi stawiane pracom doktorskim przez aktualną „Ustawę o stopniach naukowych i tytule 

naukowym” i wnioskuję o dopuszczenie magister KAROLINY SMOLAREK do dalszych 

etapów przewodu doktorskiego, w tym publicznej obrony rozprawy doktorskiej. 

 


