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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Bursy pt. „Spektroskopowe i termodynamiczne
badania chromoforów porfirynopochodnych dla potencjalnych zastosowań
w optoelektronice”

Rozwojowi naszej cywilizacji towarzyszy rosnące zapotrzebowanie na energię.
Jednocześnie, akcenty w poszukiwaniu nowych, alternatywnych źródeł energii przesuwają się
w kierunku

jej

pozyskiwania

przy

minimalnym

zaburzeniu

równowagi

środowiska

przyrodniczego. Jeden z podstawowych kierunków w tego typu poszukiwaniach związany jest
z konstrukcją wydajnych i trwałych ogniw fotowoltaicznych, również takich opartych na
barwnikach organicznych. Rozprawa doktorska pana mgr. Bartosza Bursy doskonale wpisuje się
w ten nurt aktywności naukowo-badawczej, postrzegana więc powinna być jednoznacznie jako
interesująca i wartościowa.
Praca doktorska wykonana została pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Wróbel,
w Zakładzie Fizyki Molekularnej na Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej,
w renomowanym ośrodku o znaczących osiągnięciach w obszarze spektroskopii molekularnej.
Rozprawę

stanowi

cykl

sześciu

oryginalnych

artykułów

naukowych,

ogłoszonych

w czasopismach specjalistycznych o międzynarodowej randze. W 5 pracach Doktorant

występuje jako pierwszy autor, jak jednak wynika z załączonych oświadczeń współautorów oraz
deklaracji Doktoranta, stanowiącej część rozprawy, we wszystkich artykułach rola mgr. Bartosza
Bursy była kluczowa w aspekcie planowania i przeprowadzenia eksperymentów oraz
opracowania i analizy uzyskanych wyników. Prezentacja kopii oryginalnych artykułów,
poprzedzona została w rozprawie częścią wstępną w języku polskim. Przedmiotem badań były
dwie klasy barwników organicznych: metaloftalocyjaniny oraz korole. W tym ostatnim
przypadku badaniom poddane były również konjugaty z fulerenem (C60) oraz kropką kwantową
CdSe/ZnS. Układy eksperymentalne stanowiły roztwory barwników w rozpuszczalnikach
organicznych oraz warstwy jednocząsteczkowe formowane na granicy faz woda-powietrze oraz
monowarstwy nanoszone na podłoże stałe z zastosowanie techniki Langmuira-Blodgett.
Na szczególne podkreślenie zasługuje zastosowanie znacznej liczby zaawansowanych technik
spektroskopii molekularnej, umożliwiających uzyskiwanie komplementarnych informacji
dotyczących właściwości fotofizycznych badanych układów. Wśród zastosowanych metod
badawczych znalazły się, między innymi, elektronowa spektroskopia absorpcyjna, stacjonarna
i rozdzielcza w czasie spektroskopia fluorescencyjna, technika fotoakustyczna typu LIOAS,
spektroskopia absorpcyjna w obszarze podczerwieni oraz spektroskopia elektronowego
rezonansu paramagnetycznego. Podkreślić należy, iż autor rozprawy przeprowadził również
obliczenia komputerowe z wykorzystaniem teorii TD-DFT, które konfrontował z wynikami
własnych prac eksperymentalnych.
W pełni podzielam zdanie Doktoranta co do wskazania najważniejszych osiągnięć
naukowych rozprawy, wyrażone w zestawieniu prezentowanym w ramach rozdziału 5.
„Podsumowanie oraz wnioski”. Osobiście, za szczególnie interesujące oraz nośne rezultaty
uważam:
1. Wykazanie

stosunkowo

silnego

oddziaływania

o

charakterze

donorowo-

akceptorowym pomiędzy cząsteczkami ftalocyjaniny cynkowej a kropką kwantową
CdSe/ZnS, przejawiające się, między innymi, ograniczeniem tworzenia form
zagregowanych w warstwach monomolekularnych oraz znacznym obniżeniem
wydajności kwantowej fluorescencji.
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2. Wykazanie donorowo-akceptorowego charakteru kowalencyjnych układów typu
korol-fuleren.
Wszystkie uzyskane wyniki badań, zamieszczone w rozprawie doktorskiej, stanowią moim
zdaniem cenną bazę informacji, do której sięgać mogą osoby poszukujące nowoczesne
materiały organiczne dla potencjalnych zastosowań w optoelektronice.
Rozprawa doktorska mgr. Bartosza Bursy jest również opracowaniem wyjątkowo
starannie zredagowanym, zarówno w części wstępnej, w języku polskim, jak i na stronach
oryginalnych prac badawczych, w języku angielskim. Mógłbym zaproponować Autorowi,
dosłownie pojedyncze korekty. Oto ich krótka lista:
1. Str. 25, 7. wiersz od dołu, jest „moment przejścia” powinno zaś być „momentem
przejścia”,
2. Str. 26, 9. wiersz od góry, zamiast „spektroskopii absorpcyjne” powinno być
„spektroskopii absorpcyjnej”,
3. Praca nr 4, podpis pod Fig. 4, jest „excitation emission spectra” zamiast „excitation
and emission spectra”.
Tak wieloaspektowe i bogate opracowanie, jakim znajduję rozprawę doktorską
mgr. Bartosza Bursy, przynosi bardzo wiele cennych informacji, pobudzając jednocześnie
ciekawość poznawczą. Wyrazem tego może być moje zainteresowanie niezwykle wyrazistym
efektem

spektroskopowym

zaobserwowanym dla

koroli

rozpuszczonych

w

DMSO,

w szczególności związku nr 2, którego widma prezentowane są w ramach pracy nr 4, na Fig. 4.
Okazuje się, iż wzrost stężenia z 10-6 M do 10-5 M, skutkuje istotnymi modyfikacjami widma
wzbudzenia fluorescencji barwników, przy nieznacznym przesunięciu hipsochromowym widm
emisji. Zastanawiam się, czy możliwe jest, iż taki efekt spektroskopowy jest bezpośrednim
następstwem formowania struktur dimerycznych, w których składowe dipolowych momentów
przejść w jednym kierunku oddziałują jak w agregatach typu H, podczas gdy ortogonalne
składowe dipolowego momentu przejścia nie powodują przesunięć spektralnych, na przykład
w związku z większą odległością, a co za tym idzie słabszym oddziaływaniem? Chciałbym nieco
ośmielić Doktoranta do spekulacji na ten temat.
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Formułując konkluzję chciałbym stwierdzić, iż Pan mgr Bartosz Bursa przedstawił bardzo
wartościową rozprawę doktorską, opierającą się na cyklu sześciu oryginalnych prac
eksperymentalnych, opublikowanych w opiniotwórczych czasopismach specjalistycznych
o międzynarodowym zasięgu. W mojej ocenie, rozprawa doktorska przedstawiona przez
mgr. Bartosza Bursę spełnia z nadmiarem warunki określone w art. 13 Ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1767). Co więcej, w moim odczuciu, walory
samej rozprawy, w szczególności zaś ogromna liczba rezultatów oraz ich ranga, sprawiają iż
rozprawę doktorską postrzegam jednoznacznie jako wyróżniającą. Gratulując Doktorantowi
oraz Pani Promotor tak wartościowych rezultatów uprzejmie proszę Wysoką Radę Wydziału
Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej o dopuszczenie pana mgr. Bartosza Bursę do
dalszych etapów postepowania doktorskiego.
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