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Recenzja dorobku naukowego dr Magdaleny Rok 

kandydatki do stopnia naukowego doktora habilitowanego 
 

Podstawowe dane w procedurze habilitacyjnej dr Magdaleny Rok: 
– Uzyskanie stopnia doktora nauk fizycznych (jako Magdalena Kosmowska):  

Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski 
26 września 2006 

 

– Nazwa jednostki przeprowadzającej postępowanie w sprawie nadania stopnia 
doktora habilitowanego: 
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

– Wniosek dr Magdaleny Rok do Rady Doskonałości Naukowej o przeprowadzenie 
postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka, 
21 maja 2021  

 
Recenzja dorobku naukowego dr Magdaleny Rok została opracowana na podstawie 
dokumentacji zawierającej autoreferat w języku polskim, kopie 8 publikacji stanowiących 
podstawę awansu naukowego, wykaz opublikowanych prac naukowych, informacje 
o działalności dydaktycznej, organizacyjnych, popularyzatorskiej i stażach naukowych oraz 
oświadczenia współautorów artykułów stanowiących podstawę awansu naukowego. 
Uważam, że artykuły stanowiące rozprawę habilitacyjną, zostały bardzo ciekawie 
zredagowane i opublikowane w recenzowanych czasopismach z listy uznawanej przez 
ministerstwo, tj. Dalton Transaction (140 pkt, 7 publikacji) i Crystal Growth and Design (100 
pkt, 1 publikacja). 
     W ramach pracy habilitacyjnej zbadano 13 kryształów (w zasadzie należy stwierdzić aż 13 
kryształów) organiczno-nieorganicznych hybryd z rodziny kompleksów cyjankowych. Rzadko 
kiedy prace habilitacyjne zawierają tak dużą liczbę zbadanych materiałów. Do określenia 
właściwości fizykochemicznych otrzymanych kryształów wykorzystano następujące techniki 
badawcze: 

1) dyfrakcję rengtenowską,  
2) różnicową kalorymetrię skaningową, 
3) analizę termo-grawimetryczną, 
4) spektroskopię dielektryczną,  
5) rezonans magnetyczny, 
6) obserwację struktury domenowej,  
8) pomiar pętli histerezy ferroelektrycznej, 
9) generację drugiej harmonicznej, 
10) nieelastyczne rozpraszanie neutronów. 

Zastosowanie tak licznych techniki pomiarowych możliwe było dzięki współpracy dr Rok 
z wieloma uznanymi uczonymi w kraju i za granicą. Złożone oświadczenia współautorów oraz 

 

mailto:Krystian.Roleder@us.edu.pl


2 
 

to, że w artykułach stanowiących pracę habilitacyjną dr Rok była pierwszym autorem 
przekonuje mnie o Jej wiodącej roli w projektowaniu badań i ich merytorycznej analizie.  
 
Analiza osiągnięć naukowych 
Ustawa o stopniach i tytułach wymaga, by w przypadku starań o kolejny stopień naukowy 
osiągnięcia kandydata miały „znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny naukowej”. 
Rozprawa habilitacyjna dr Rok bardzo dobrze wpisuje się w ten wymóg. Jej cechą jest jasno 
sprecyzowana i ciekawa hipoteza naukowa z zakresu badań podstawowych, tycząca się 
zbadania nowych związków organiczno-nieorganicznych i ich właściwości fizycznych, 
a w szczególności ich właściwości strukturalnych. Wymiernym wyrazem rozprawy są 
wymienione niżej in extenso osiągnięcia, które zostały poddane ocenie z punktu widzenia 
wspomnianego wyżej wymogu. 
 

Osiągnięcie nr 1 : 
„Otrzymanie nowych multifunkcjonalnych przełączalnych kryształów z rodziny cyjankowych 
polimerów koordynacyjnych o strukturze podwójnego perowskitu. Niektóre obserwowane 
w kryształach przemiany fazowe w ciele stałym związane są z wielokrotnym przełączaniem 
między niskim „OFF” i wysokim stanem dielektrycznym „ON”.” 

Opracowanie technologii i wyhodowanie nowych kryształów z rodziny hybrydowych, 
zawierających motyw struktury perowskitu ABO3, jest niewątpliwie osiągnięciem. I to 
osiągnięciem mieszczącym się w głównym nurcie badań prowadzonych w licznych 
prestiżowych ośrodkach naukowych w świecie. Należy podkreślić, że problem w badaniach 
tych materiałów jest termiczna stabilność ich składu chemicznego, a dokładnie, stopniowy 
rozkład kryształu ze wzrostem temperatury. W większości w otrzymanych przez dr Rok 
kryształach ten problem nie występuje. Mam jednakże wątpliwości, czy przełączanie między 
niskim „OFF i wysokim stanem dielektrycznym „ON” uznać za wyróżniające się osiągnięcie. 
Takie przełączanie w prostych ferroelektrykach lub antyferroelektrykach wokół TC jest o wiele 
silniejsze i zachodzące w zakresie kilku, a nie kilkudziesięciu stopni oC.   
 
Osiągnięcie nr 2: 

Odkrycie własności ferroelektrycznych w krysztale [(CH3)3NOH]2[KCo(CN)6] (TMAO-Co), 
w szerokim zakresie temperatur. Dwuosiowe własności polarne zostały potwierdzone 
obserwacją ferroelektrycznej pętli histerezy, analizą strukturalną oraz obliczeniami 
teoretycznymi. 

Ogrom zastosowań praktycznych związków o właściwościach ferroelektrycznych 
w elektronice, medycynie, w projektowaniu aparatury naukowo-badawczej, przemyśle 
motoryzacyjnym i sporcie pozwala, bez wątpliwości, uznać to osiągnięcie za bardzo istotne. 
Tym bardziej, że oprócz standardowych obserwacji pętli histerezy P(E), istnienie tych 
właściwości potwierdziły badania dyfrakcji rentgenowskiej. Przeprowadzone badania 
teoretyczne jeszcze bardziej to osiągnięcie wzmacniają. Nawiasem mówiąc, niezbitym 
dowodem na istnienie właściwości ferroelektrycznych jest obserwacja odwracalnego zjawiska 
piroelektrycznego w krysztale polaryzowanym stałym polem elektrycznym. Nie zawsze 
bowiem obserwacja pętli ferroelektrycznej jest możliwa, np. z powodu trudno odwracalnej 
(mechanicznie zamocowanej) struktury domenowej w przemiennym polu elektrycznym. Ze 
względu na właściwości ferroelastyczne wartość polaryzacji spontanicznej otrzymana 
z zależności P(E) może być mniejsza od rzeczywistej lub też pętla histerezy dielektrycznej może 
nie być obserwowana. Takim przypadkiem może być DMAFe oraz TrMAFe z publikacji [H2]. 
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W pracy tej nie przedstawiono przebiegu prądu w funkcji T (jak na rysunku 6 z pracy [H2]) dla 
kryształu spolaryzowanego polaryzacji w odwrotnym kierunku. Odwracalność lokalnych 
maksimów prądu na rysunku 6 w punktach przejść fazowych byłaby dowodem na 
obserwowanie zjawiska piroelektrycznego na tle prądu stymulowanego termicznie. Brak 
obserwacji pętli histerezy (zamieszczony niżej Fig. S3 z Supplementary Materials do publikacji 
[H2]) może być wynikiem wspomnianego wyżej zamocowania domen ferroelastycznych. 
Szkoda, że nie próbowano polaryzować kryształu poniżej przemiany fazowej, aby uniknąć 
wpływu ładunku przestrzennego, tak silnie manifestującego się na rysunku 6. Ponadto 
z zależności prądu piroelektrycznego od temperatury (czasu) można było oszacować zmianę 
wartości polaryzacji w punkcie przejścia fazowego.   

 
      Fig. S3 z publikacji H2.                          Fig. 6 z publikacji H2. 

 
Wartość przenikalności elektrycznej ε’ obliczona ze 
wzoru P=ε’ε0E dla danych z Fig.S3 (P=0.15µC/cm2 i 
E=50kV/cm) jest rzędu 35, podczas gdy na Fig. 3a z pracy 
H2 (obok), dla tej samej temperatury 225K, nie 
przekracza 10. To może świadczyć o polarności fazy, w 
której dokonano pomiaru. Powiększenie środkowej 
części Fig. S3 wskazuje na bardzo słaby, ale istniejący 
wpływ złącza powstającego najczęściej na styku 
powierzchni polarnego materiału z elektrodą. 
W pewnym sensie może to świadczyć o polarnym 
charakterze DMAFe. Tym samym osiągnięcie nr 2 byłoby .                  Rysunek Fig. 3a z publikacji H                                                                                                           
poszerzone o związek DMAFe  
                                                                                                                                                  
Osiągnięcie nr 3: 

Wyjaśnienie molekularnych mechanizmów przemian fazowych dla wszystkich badanych 
kryształów w oparciu o pełną analizę: (i) strukturalną, (ii) zmiany dynamiki cząsteczek, 
opisanej na podstawie odpowiedzi dielektrycznej i wyników pomiarów 1H NMR. 

Uważam, że zaprezentowane badania rezonansu jądrowego należą do bardzo istotnych 
osiągnięć rozprawy. Fakt, że materiały zawierają cząsteczki organiczne, niewątpliwie takie 
badania wprost narzuca. Pozwalają one na zbadanie dynamiki organicznego kationu wewnątrz 
oktaedrycznej luki. Ruch kationu i jego rola w występowaniu przejść fazowych 
i zróżnicowanych właściwości związków organiczno-nieorganicznych należy chyba do 
najbardziej intrygującego problemu naukowego. 
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Osiągnięcie nr 4: 
Zastosowanie techniki kwazi-elastycznego rozpraszania neutronów (QENS) w celu określenia 
wpływu dynamiki kationu organicznego na mechanizm przemian fazowych 
w kryształach rodziny polimerów koordynacyjnych. 

To osiągnięcie wiąże się bezpośrednio osiągnięciem nr 3. Zaletą użycia neutronów (metoda 
QENS) jest jednakże ich oddziaływanie głównie z jądrami wodoru 1H współtworzącymi kation 
rezydujący w środku oktaedru, a nie ze strukturą elektronową (jak to ma miejsce podczas 
dyfrakcji promieni x), której możliwe sprzężenia z drganiami sieci mogą zaburzać prawdziwy 
obraz przejść fazowych. Niewątpliwie rys. 19, ukazujący schemat kationu DMA+, orientacje 
jego momentów dipolowych oraz zaproponowany model rotacji kationu w III i II fazie kryształu 
[(CH3)2NH2]2[KCr(CN)6] – DMACr należą do istotnego, bardzo ważnego i ciekawego osiągnięcia 
naukowego.  
 
Osiągnięcie nr 5: 

Określenie wpływu domieszek Fe(III)/Co(III) w cyjankowych organiczno-nieorganicznych 
hybrydach na stabilność termiczną próbek, wartości temperatur przemian fazowych oraz 
właściwości przełączalne kryształów. 

W badaniach materiałów organiczno-nieorganicznych nie zawsze mówi się o ich głównej 
wadzie, tj. ich stabilności termicznej. Stąd też modyfikacja ich struktury przez domieszkowanie 
daje możliwość usunięcia tej wady lub istotnego przesunięcia trwałości związków do wyższych 
temperatur. Tym samym zwiększenie stabilności badanych związków przez domieszkowanie 
jonami Fe/Co słusznie zostało uznane za osiągnięcie. Dla domieszkowanych kryształów  
[(CH)3NH]2[KFeXCo1-X(CN)6] w zakresie x = 0,0, 0,12, 0,18, 0,49, 0,56, 0,73, 0,81, 1,0 oraz 
[C3N2H2]2[KFexCo1-x(CN)6], w zakresie x = 0,0, 0,29, 0,42, 0,51, 0,63, 0,7, 0,85, 1,0 
zaprezentowano skomplikowaną budowę struktury domenowej, wynikającą 
z przeprowadzonej przez dr Rok analizy liczby elementów symetrii w poszczególnych fazach 
ferroelastycznych. Trzeba dodać, że w publikacjach nie zawsze taka analiza jest prezentowana.  
 
Osiągnięcie nr 6: 

Detekcja i analiza domen ferroelastycznych w kryształach o strukturze podwójnego 
perowskitu. 

Być może zaliczenie detekcji domen nie stanowi istotnego osiągnięcia naukowego, gdyż nie 
zastosowanego innej, bardziej wyrafinowanej od znanych, metody ich obserwacji. Jednakże 
stwierdzenie ich ferroelastycznego charakteru do takiego osiągnięcia należy. Jednakże 
w dorobku publikacyjnym stanowiącym podstawę awansu bezpośredniego, dowodu na taki 
charakter domen nie zauważyłem. Chodzi o pętlę histerezy mechanicznej η(σ), tj. zależność 
odkształcenia kryształu η w funkcji działającego nań naprężenia mechanicznego σ, w danym 
kierunku krystalograficznym. 
 
Ocena (numeryczna) dorobku naukowego 
Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora dr Magdalena Rok opublikowała 30 prac, a Jej 
łączny dorobek naukowy – stan na połowę stycznia 2022 - stanowią 34 publikacje 
cytowane 159 razy (bez autocytowań). Jest pierwszym autorem we wszystkich 
publikacjach stanowiących podstawę awansu naukowego. Zarówno liczba publikacji, 
liczba cytowań oraz indeks h=9 mieszczą się w zakresie danych akceptowalnych 
w przypadku procedur habilitacyjnych w zakresie nauk ścisłych (fizyki). 
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   W części „C.2. Dane bibliometryczne” autoreferatu (Web of Science, 19. 05. 2021) 
zamieszczono liczbę cytowań wraz z cytowaniami autorskimi. Uważam, że liczbę tę należy 
podawać bez tzw. auto-cytowań, gdyż ta liczba może świadczyć o poziomie naukowym 
publikacji i o „popularności” uprawianej tematyki naukowej. Poniżej zamieszczono tzw. zrzut 
ekranu z najczęściej używanej bazy danych „Web of Science”, w której w szybki sposób można 
uzyskać dane o cytowaniach. Jak widać, dane dla dr Magdaleny Rok - przy zastosowanym 
poniżej kryterium ich wyszukiwania - pokazują, że autocytowania stanowią 16% wszystkich 
cytowań. Mimo braku kryteriów określających „poprawną” relację autocytowań do wszystkich 
cytowań, można stwierdzić, że relacja ta jest rozsądna. 

 

 
      Nie bez znaczenia jest też doświadczenie kandydata w upowszechnianiu swoich badań 
naukowych. W wykazie konferencji po doktoracie nie wykazano, czy prezentacja wyników była 
wystąpieniem ustnym czy posterem. Np. podczas międzynarodowej konferencji na temat 
ferroelektryczności IMF-17 wystąpienie było posterem (strona internetowa IMF-17 wciąż jest 
dostępna). Wspominam o tym, bo w curriculum vitae liczba wystąpień na konferencjach 
międzynarodowych jest dość skromna. Kandydat do stopnia naukowego dr. hab. powinien się 
wykazać się „łatwością” w prezentowaniu swoich wyników naukowych, w szczególności 
w formie wykładów. 
     W tym miejscu warto wspomnieć o właściwej postawie dr Magdaleny Rok wobec 
doktorantki, Pani Prytys, która zrezygnowała ze studiów doktorskich, ale wcześniej 
wyhodowała kryształy wykorzystane w rozprawie habilitacyjnej. Pani Prytys została 
umieszczenia na liście współautorów publikacji na drugim miejscu (Oświadczenie nr 4 do 
publikacji H1. 
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Uwagi krytyczne 
Sądzę, że temat rozprawy habilitacyjnej mógł brzmieć inaczej. Tytuł rozpoczynający się od 
słowa „Właściwości”, siłą rzeczy brzmi zbyt ogólnie, nie sugeruje wiodącej hipotezy naukowej, 
będąc zarazem albo zbyt skromnym opisem dokonań naukowych, albo sprowadzającym się do 
badań materiałowych służących praktycznym zastosowaniom. Prosta modyfikacja tytułu, 
rozpoczynającego się np. od słów „Nowe kryształy hybrydowe i ich niekonwencjonalne 
właściwości ….” lepiej oddawałby główny cel rozprawy. 
     Do krytycznych spostrzeżeń dodałbym kilka innych, wymienionych niżej: 
- W pracy używane jest pojęcie „własności fizycznych”. Powinno być „właściwości fizycznych”. 
- Oświadczenie nr 9 dr Rok do publikacji H8 jest niewypełnione. 
- Na stronie 14 rys.2a jest nieczytelny. 
- Na stronie 17 napisano, że „Rys. 6a przedstawia temperaturową zależność rzeczywistej części  
  przenikalności (ε') dla kryształu DMACr [H5]. Kryształ był mierzony w dwóch kierunkach 
  krystalograficznych [110] i [001], wzdłuż których obserwowano różne wartości inkrementu 
  przenikalności elektrycznej (Δε = εHT - εLT).” Brakuje informacji, czy kryształ był 
  jednodomenowy. 
- Na stronie 19 nie zaznaczono, że „przełączenie” między stanami wysokiej i niskiej 
  przenikalności elektrycznej zachodzi między temperaturami różniącymi się o 84K. Tak duża 
  różnica temperatur poddaje możliwość praktycznych zastosowań tego zjawiska. 
-  Na stronie 22 użyto sformułowania: „domeny przecinają się pod kątem 60o”. Powinno być: 
   „ściany domenowe tworzą kąt 60o.  
- Na stronie 24 napisano, że „Zjawisko piezoelektryczności w fazie II zostało potwierdzone 
  dwoma metodami: 1) temperaturowej zależności sygnału SHG (generacja drugiej 
  harmonicznej), 2) temperaturowej zależności zespolonej przenikalności elektrycznej 
  (obserwacja rezonansu piezoelektrycznego). 

Obserwacja podwójnej harmonicznej światła wskazuje na brak środka symetrii w danej fazie. 
Może jednakże nie być bezpośrednim dowodem na występowanie piezoelektryczności. 
Istnieje bowiem grupa 432 posiadająca środek symetrii, która nie wykaże SHG, a jest 
piezoelektryczna. Bezpośrednim dowodem jest obserwacja rezonansu piezoelektrycznego 
w próbce poddanej działaniu przemiennego pola elektrycznego lub generacja różnicy 
potencjałów na powierzchni kryształu poddanego działaniu naprężenia mechanicznego. 
Szkoda, że nie wyznaczono wartości choćby jednego modułu piezoelektrycznego. Ta 
właściwość jest o wiele bardziej interesująca, niż przełączanie dielektryczne.  

 
Uwaga edytorska 
Mam wrażenie, że doktor Rok napisała autoreferat w stylu wskazującym na brak przekonania, 
iż - w obliczu artykułów opublikowanych w czasopismach recenzowanych o zasięgu 
międzynarodowym - ma on jakieś istotne znaczenie. W kilku miejscach, czytelnik zmuszony 
jest do zajrzenia do tekstu publikacji, której dotyczyło omawiane zagadnienie. O ile, 
rzeczywiście, publikacje są najważniejsze, to tego typu konieczność korzystania z oryginalnych 
artykułów utrudnia (rozprasza) studiowanie autoreferatu. A jest on dokumentem, który 
dowodzi umiejętności przedstawiania hipotez naukowych i wyników badań w sposób 
skrótowy, merytoryczny i przekonujący do proponowanych rozwiązań i interpretacji 
Dowodem na posiadanie przez dr Magdalenę Rok takiej umiejętności, jest bardzo ciekawie 
przestawiona zależność ε(T) wraz z fragmentem struktury krystalograficznej na stronie 18. 
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Podsumowanie 
Z dokonanej powyżej oceny wartości naukowych osiągnięć dr. Magdaleny Rok wynika, że 
mieszczą się one w kategoriach bardzo dobrze w zakresie badań podstawowych w fizyce ciała 
stałego. Istotnym jest także to, że uzyskane wyniki nie wykluczają możliwości praktycznych 
zastosowań. Rozprawa habilitacyjna dr. Magdaleny Rok jest także dowodem naukowej 
atrakcyjności związków organiczno-nieorganicznych, podlegających kilku przemianom 
fazowym w ramach bardzo skomplikowanej struktury krystalograficznej, i charakteryzujących 
się oryginalnymi właściwościami fizycznymi, a w szczególności dynamiką sieci krystalicznej. 
     Chciałbym mocno podkreślić umiejętności dr Rok w obszarze hodowli kryształów 
i prowadzenia badań naukowych przy stosowaniu różnych technik eksperymentalnych. 
Współczesny poziom nauki i rozpraw będących podstawą zdobywania kolejnych stopni 
naukowych powoduje, że taka cecha jest bardzo pożądana, a nawet niezbędna. 
     Uważam, że merytorycznie istotny dorobek naukowy, jednoznaczne osiągnięcia 
technologiczne, istotna wartość wyników badań naukowych, zdobyte kompetencje 
eksperymentalne oraz dotychczasowa działalność dydaktyczna i organizacyjna, upoważniają 
mnie do stwierdzenia, że dr Magdalena Rok spełnia warunki stawiane kandydatom do stopnia 
naukowego doktora habilitowanego, określone w obowiązujących zapisach prawnych. Tym 
samym stwierdzam, że Jej starania o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego są całkowicie 
uzasadnione. 
 

 
 
 
 

prof. dr hab. Krystian Roleder         
Chorzów, 27 stycznia 2022 
 


