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Opinia 

 

o pracy doktorskiej p. mgr Marka Dębosza 

 
 

Pani mgr Marek Dębosz kończy obecnie V rok studiów doktoranckich na Wydziale Chemii 

UJ w Krakowie w ramach Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich ,,Fizyczne, 

Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej''. Złożył 

rozprawę doktorską pt. „Mikro-ogniwa potencjometryczne jako układy detekcyjne w analizie 

przepływowej”, której byłem promotorem. Drugim promotorem był prof. dr hab. inż. Jan Migdalski z 

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.    

Badania prowadzone przez p. mgr Marka Dębosza na studiach doktoranckich były związane z 

adaptacją nowoczesnych oznaczeń potencjometrycznych do analizy przepływowej. Odpowiednie 

doświadczenie w zakresie technik przepływowych i kalibracji analitycznej Doktorant zdobył w trakcie 

realizacji swojej pracy magisterskiej. Zaawansowane problemy z dziedziny elektrochemii analitycznej 

rozwiązywał na studiach doktoranckich, w głównej mierze dzięki współpracy z prof. dr hab. Janem 

Migdalskim. Sporą wiedzę i doświadczenie w tym zakresie zdobył dodatkowo po kierunkiem prof. 

R.E. Gyurcsany’ego z Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej  Politechniki w Budapeszcie, 

gdzie w 2020 roku odbył kilkumiesięczny staż naukowy. W rezultacie, udało się mu w wysokim 

stopniu opanować obie dziedziny analityki chemicznej i w twórczy sposób wykorzystać tę wiedzę i 

umiejętności w tematyce pracy doktorskiej  

Otrzymane dotychczas wyniki badawcze w ramach pracy doktorskiej opublikował w formie 3 

artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej (Talanta, Monatschefte für Chemie).o łącznej wartości 

współczynnika IF równej 12,027. Ponadto jest współautorem trzech innych artykułów naukowych i 

dwóch rozdziałów w materiałach międzynarodowej konferencji „Modern Analytical Chemistry”. 

Uczestniczył czynnie w kilku międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.   

Pracę doktorską p. mgr Dębosz napisał w formie zwartego opracowania naukowego na 

podstawie wyników zamieszczonych w 3 własnych publikacjach i 131 artykułach naukowych innych 

autorów. W części literaturowej skupił się na opisie różnych zagadnień związanych z jego pracą 

doświadczalną: potencjometrią jako metodą analityczną, kalibracją oznaczeń analitycznych, analizą 

przepływowa i technologią druku 3D. Wiedzę z tej ostatniej dziedziny wykorzystał w pracy 

doświadczalnej do konstruowania oryginalnych i pomysłowej modułów przepływowych o budowie 

dostosowanej do pomiarów potencjometrycznych. Badania doświadczalne opisał w trzech rozdziałach. 

Dwa z nich dotyczą opracowanych przez niego metod wieloskładnikowej analizy próbek wód 

środowiskowych i próbek moczu, a w trzecim rozdziale zajął się koncepcją zastosowania związków 



metaloorganicznych do pomiarów potencjometrycznych i przedstawił wstępne badania doświadczalne 

w tym zakresie. Pracę kończą autorskie, trafne i twórcze wnioski wypływające z jego pracy 

badawczej. Całość badań została zrealizowana i przedstawiona w sposób systematyczny i logiczny, a 

osiągnięte wyniki są bardzo wartościowe i stanowią znaczący wkład w realizowaną tematykę na tle 

osiągnięć światowych w tej dziedzinie.  

Głównym osiągnięciem Doktoranta jest opracowanie oryginalnej metody wieloskładnikowej 

analizy próbek moczu z zastosowaniem układu przepływowego. Metoda ta, oparta na zastosowaniu 

miniaturowych stałych elektrod jonoselektywnych o specjalnej konstrukcji uzyskanej z 

wykorzystaniem druku 3D, z pewnością może znaleźć rutynowe wykorzystanie w analizach 

klinicznych.  

Praca doktorska p. mgr Dębosza jest napisana w sposób bardzo interesujący i wnikliwy. Daje 

kompleksowy obraz rozmaitych, umiejętnie połączonych ze sobą i twórczo wykorzystanych kwestii 

naukowych. Należy podkreślić, że większość z tych zagadnień nie wchodzi w zakres programu  

dziennych studiów chemicznych, wymagała więc od Doktoranta znacznego poszerzenia jego wiedzy i 

umiejętności w stosunkowo krótkim czasie. Wykonał on to zadanie bardzo dobrze. Należy również 

zwrócić uwagę na  bardzo dobre przygotowanie Autora do prac analitycznych, przejawiające się nie 

tylko poprawnością wykonywania samych analiz, ale również zastosowaniem do analizy różnych 

metod kalibracyjnych oraz bardzo dobrym opracowaniem i interpretacją otrzymanych wyników 

doświadczalnych.  

Uważam, że Doktorant jest bardzo zdolnym naukowcem o takich istotnych w tym zawodzie 

cechach jak umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, duża samodzielność w planowaniu 

i realizacji badań, a także umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania prawidłowych, 

wnikliwych wniosków naukowych. Wszystkie te przymioty w pełni ujawniły się w jego rozprawie 

doktorskiej.  

Z pełnym przekonaniem wnoszę więc o dopuszczenie p. mgr Marka Dębosza do publicznej 

obrony pracy doktorskiej.  
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