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1. Podstawa oceny  
 

Podstawą oceny jest uchwała Rady Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu z dn. 29 czerwca 2017r. (pismo znak WTD–4000–I/2016), która 

powołała mnie na recenzenta wyżej wymienionej rozprawy.  

 
2. Przedmiot oceny  
 

Przedstawiona do recenzji rozprawa obejmuje 109 stron maszynopisu, zawiera 21 tabel i 

27 rycin. Ma klasyczny układ i składa się z 7 rozdziałów głównych, streszczeń w języku 

polskim i angielskim oraz spisu literatury. W pracy wykorzystano 165 pozycji literaturowych 

w tym 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego, 4 pozycje książkowe, 2 rozprawy naukowe, 9 

norm przedmiotowych oraz 148 artykułów naukowych.  

 

3. Ocena ogólna 
 

Podjęty przez Doktorantkę temat jest ważny i aktualny. Wpisuje się w istotne i atrakcyjne 

poznawczo obszary badań naukowych ukierunkowanych na określenie cech funkcjonalnych 

surowców odnawialnych. Rosnące od blisko trzech dekad zainteresowanie zasobami 

odnawialnymi skutkuje intensyfikacją poszukiwania możliwości ich wykorzystania w szeroko 

rozumianej technologii w wielu branżach przemysłu. Sformułowana w 1998 roku koncepcja 

zielonej chemii dodatkowo uzasadnia podejmowanie wysiłków, których celem jest rozwój i 

upowszechnienie rozwiązań opartych na surowcach pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. 
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Tego rodzaju rozwiązania, po spełnieniu szeregu dodatkowych warunków(!), mogą wpisywać 

się w ideę zrównoważonego rozwoju, zapewnić trwałość technologii i uniezależnienie bazy 

surowcowej od surowców kopalnych.  

W tym kontekście podjęcie badań skupionych na możliwości wykorzystania propolisu w 

aspekcie ochrony drewna oceniam za w pełni uzasadnione i mogące bez wątpienia stanowić 

przedmiot rozprawy doktorskiej. Treść pracy w pełni odpowiada tematowi. 

Zakres przeprowadzonych badań oraz podejście metodyczne obejmujące m.in. takie 

zagadnienia jak badania składu chemicznego propolisu, aktywność biologiczna jego 

ekstraktów, skuteczność zabezpieczenia drewna przed działaniem grzybów oraz efektywność 

immobilizacji preparatów propolisowo-silanowych w drewnie, jak również wpływ 

impregnacji na wybrane właściwości fizykochemiczne i mechaniczne drewna sosny 

zwyczajnej, umożliwiły Autorce dobrze określić cechy użytkowe zarówno badanych 

preparatów, jak i właściwości zabezpieczonego nimi materiału drzewnego. 

Ogromnym walorem rozprawy jest szeroki wachlarz wykorzystanych metod badawczych 

poczynając od zaawansowanych technik analizy instrumentalnej (m.in. UV-VIS, FAAS, 

HPLC, XRF czy NMR w fazie stałej), poprzez badania mykologiczne, na badaniach 

mechanicznych drewna kończąc. Swobodne posługiwanie się tak szerokim arsenałem 

narzędzi badawczych dowodzi dużej interdyscyplinarności Doktorantki i wskazuje na Jej 

dynamiczny rozwój naukowy, jak również świadczy o włożonym dużym wysiłku Doktorantki 

w przeprowadzenie szczegółowych badań mających na celu minimalizację, lub wręcz 

wyeliminowanie, ich spekulatywnego charakteru. Wykorzystanie wielu technik badawczych 

pozwoliło szczegółowo scharakteryzować zarówno sam surowiec tj. propolis, jak i 

zaimpregnowane nim drewno sosny przed i po działaniu czynników biologicznych. Autorka 

podjęła się m.in. trudnego zadania interpretacji widm FTIR i CP-MAS NMR tak złożonego 

materiału jakim jest drewno. Na tym większe uznanie zasługuje wiedząc, że impregnacja 

materiału lignocelulozowego substancjami chemicznymi dodatkowo komplikuje widma, 

utrudnia ich analizę, czyni ją żmudną i często niejednoznaczną. 

Przyjęta w pracy metodyka pod względem wykorzystanych narzędzi nie budzi zastrzeżeń. 

Wyniki badań zostały przedstawione w sposób przejrzysty, przy czym w niektórych 

przypadkach uwidocznia się brak pogłębionej ich dyskusji.  

Przejście od badań wstępnych do dalszych etapów prac doświadczalnych jest logiczne i 

uzasadnione otrzymanymi rezultatami. Autorka w sposób poprawny interpretuje otrzymane 

dane eksperymentalne, na podstawie których formułuje szereg pozostających w zgodzie z 

rezultatami prac doświadczalnych wniosków.  
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Dobór bardzo aktualnych pozycji bibligraficznych i sposób ich wykorzystania nie budzi 

zastrzeżeń i wskazuje na duży wysiłek i zaangażowanie Doktorantki w przygotowanie 

dysertacji.  

Powyższe upoważnia mnie do stwierdzenia, że wypracowane przez Doktorantkę rezultaty 

badań poszerzają wiedzę z zakresu drzewnictwa, wnosząc do niej nowe i oryginalne wartości 

poznawcze.   

 

4. Ocena szczegółowa 
 

Tekst poprzedzony jest wykazem użytych skrótów, akronimów i symboli, co bardzo 

ułatwia czytanie rozprawy. 

W mojej ocenie układ poszczególnych rozdziałów jest poprawny, jednak zastrzeżenia 

budzi ich numeracja, która nie powinna obejmować spisu literatury, a rozdział ten zwykle 

pozostawia się nienumerowany, podobnie jak końcowe streszczenia w języku polskim i 

angielskim. 

We Wprowadzeniu (str. 7-8) Autorka hasłowo nakreśliła genezę podjętego tematu oraz 

zwięźle przedstawiła uzasadnienie zakresu planowanych prac badawczych.  

Rozdział 2. Przegląd literatury obejmuje 13 stron (str. 9-22). Jest dość syntetyczny i 

znalazły się w nim omówienia chemicznej natury drewna, proekologicznych preparatów 

ochrony drewna oraz związków krzemoorganicznych stosowanych do modyfikacji drewna. 

Stanowią one niezbyt rozbudowane, lecz wystarczające wprowadzenie do części 

doświadczalnej. Poszerzenie tego rozdziału o informacje wskazane poniżej dodatkowo 

podniosłoby wartość części literaturowej dysertacji. 

Uwaga krytyczna dotyczy treści podrozdziału 2.2. Preparaty ochrony drewna przyjazne 

środowisku. Choć ten fragment pracy jest napisany właściwie pod względem merytorycznym, 

jego zwięzłość pozostawia pewien niedosyt. W opinii recenzenta rozbudowa tego rozdziału o 

informacje dotyczące toksyczności i ekotoksyczności omawianych naturalnych środków 

zabezpieczających i ich porównanie z preparatami syntetycznymi byłoby z korzyścią dla 

pracy. Tym bardziej, że na str. 10 w wierszu 1. pojawia się stwierdzenie „o niskiej 

toksyczności dla ludzi i środowiska naturalnego”.  

W przypadku podrozdziału 2.3, traktującego o właściwościach propolisu, przy okazji 

omawiania składu chemicznego tej substancji warto byłoby pokusić się o przedstawienie 

dostępnych w literaturze wyjaśnień mechanizmów działania kwasów i flawonoidów 

zawartych w propolisie (np. wpływ na metabolizm grzybów). 
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Na str. 9  w wierszu 9. od dołu, pojawia się dość enigmatyczne wyrażenie „w ostatnich 

latach wycofuje się z użycia niektóre preparaty […]”. Warto byłoby w tym miejscu 

uszczegółowić, które konkretnie preparaty Autorka ma na myśli. 

W rozdziale 3. Cel i zakres pracy Autorka jasno przedstawiła cele, zakres prowadzonych 

prac badawczych oraz oczekiwane rezultaty. Postawione cele udało się Doktorantce w pełni 

zrealizować. Należy jednak żałować, że nie została w tym miejscu – ani w rozdziale 1. – w 

sposób jednoznaczny sformułowana hipoteza badawcza poddawana późniejszej weryfikacji 

eksperymentalnej.  

Rozdział  4. Część eksperymentalna obejmuje 16 stron i zawiera charakterystykę 

stosowanych materiałów oraz metod badawczych. Autorka w tej części pracy szczegółowo 

opisała rodzaj drewna oraz wymiary i postać próbek użytych w badaniach. Pod względem 

merytorycznym treść rozdziału nie budzi poważniejszych wątpliwości, a przyjętą metodykę 

oceniam jako właściwą.  

Doktorantka zasługuje na tym większe uznanie, że podejmuje się trudnej, ze względu na 

złożony skład chemiczny i liczne interferencje składników pobocznych, analizy zmian 

strukturalnych w materiale drzewnym po oddziaływaniu z preparatem propolisowo-

silanowym. Rodzi się jednak pytanie czy użycie w badaniach drewna pozbawionego 

substancji ekstrakcyjnych nie ułatwiłoby Doktorantce interpretacji widm UV-VIS, FTIR i 

chromatogramów?  

W większości procedury badawcze zostały opisane w sposób nie budzący zastrzeżeń, 

jednak w niektórych przypadkach pojawiają się niejednoznaczne i nie dość szczegółowe 

opisy, co może czynić powtórzenie eksperymentów trudnym dla innych badaczy. W 

podrozdziale 4.1.5 pojawia się zdanie: „Wyboru związków dokonano uwzględniając ich 

budowę chemiczną oraz właściwości.” Nasuwa się pytanie: które cechy decydowały o 

wyborze? Hydrofobowość? Postać fizyczna? Temperatury przejść fazowych? Czy może 

reaktywność i obecność grup funkcyjnych? Ta informacja powinna znaleźć się w tekście. 

Uwagę zwraca również niekonsekwencja w opisie kierunków anatomicznych przy 

wymiarach próbek drewna sosny. W pkt 4.2.6.2. (str. 39, 6. wiersz od góry) pojawia się 

wyrażenie: „5x10x100 mm (ostatni wymiar wzdłuż włókien)”, podczas gdy na tej samej 

stronie w pkt 4.2.7. czytamy  „5 x 10 x 150 mm (TxRxL)”. Zadaniem recenzenta właściwą 

formą zapisu byłoby konsekwentne stosowanie polskojęzycznych określeń kierunków 

anatomicznych, a w przypadku stosowania terminologii anglosaskiej tj. tangential, radial i 

longitudinal zdefiniowanie skrótów T, R i L w wykazie skrótów na str. 5.   
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Powyższe uwagi krytyczne nie umniejszają zasadności doboru metod badawczych, ani 

wartości rozprawy jako całości. 

Najobszerniejszą częścią dysertacji jest rozdział 5. Wyniki badań i ich omówienie (str. 41-

86), w którym Autorka szczegółowo przedstawia uzyskane wyniki poszczególnych części 

prac eksperymentalnych i podejmuje próbę ich dyskusji. Sposób przedstawienia wyników w 

postaci widm, wykresów i tabel jest przejrzysty i ich zawartość nie budzi zastrzeżeń. Wyjątek 

stanowi tabela 10, w której niezrozumiała jest rola i znaczenie kolumny 5. zawierającej 5 

różnych wartości ubytku masy próbek kontrolnych (50,2 – 38,1%). Struktura tabeli sugeruje, 

że Doktorantka badała 5 różnych serii próbek kontrolnych i wiąże otrzymane wartości ze 

stężeniem ekstraktu propolisu, co nie wynika z przyjętej metodyki i nie ma uzasadnienia 

logicznego. W mojej ocenie jest to jedynie niefortunny sposób przedstawienia danych. 

Pomimo dużej ilości wartościowych z poznawczego punktu widzenia wyników własnych, 

Doktorantka dość skromnie – i jakby nieśmiało – konfrontuje uzyskane rezultaty z innymi 

pracami dostępnymi w literaturze. W niektórych podrozdziałach (np. 5.1.1., 5.3.2., 5.3.8.3., 

5.3.8.4.) brak jest choćby jednego odniesienia do wyników innych grup badawczych. Nasuwa 

się pytanie: z czego to wynika? Uzupełnienie dyskusji większą liczbą odniesień do literatury 

byłoby z korzyścią dla rozprawy. 

Doktorantka w tabelach 10 i 11 przedstawia niezwykle wartościowe dane dotyczące 

odporności zabezpieczonego drewna na atak grzyba C. puetana oraz oznaczenia stężenia 

ergosterolu w porażonym materiale. Zdaniem recenzenta dla uwypuklenia naukowego 

wymiaru dyskusji wyników korzystnym byłoby sporządzenie dodatkowych wykresów i próba 

znalezienia korelacji matematycznych między niektórymi omawianymi zmiennymi (np. 

między stężeniem użytego ekstraktu propolisu a redukcją ergosterolu). Umożliwiłoby to 

wprowadzenie do dyskusji obiektywnych wielkości takich jak np. współczynnik determinacji. 

W podrozdziale 5.3.5. Analiza obecności krzemu za pomocą magnetycznego rezonansu 

jądrowego (29Si NMR CP-MAS), Autorka poddała analizie widma drewna sosny i celulozy po 

działaniu mieszanin propolisu ze związkami krzemoorganicznymi oraz po ekstrakcji wodą. 

Na tej podstawie – odnosząc się do trafnie dobranych danych literaturowych – wnioskuje o 

podatności mieszanin na wymywanie. W świetle przedstawionej dyskusji warto byłoby do 

analizy włączyć także widmo niezabezpieczonego drewna sosnowego jako pomiaru 

referencyjnego.  

Niezależnie od powyższych uwag krytycznych przedstawione w rozprawie analizy 

spektroskopowe badanych materiałów technikami NMR, FTIR i XRF oraz ocenę podatności 
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badanych preparatów na wymywanie wodą uważam za wystarczające do wysnucia 

poprawnych wniosków, co Doktorantka uczyniła. 

Zawarta w pracy interpretacja danych z badań odporności zabezpieczonego drewna sosny 

na działanie grzyba C. puteana, analiza zmian strukturalnych drewna powodowanych jego 

działaniem, jak również badania nasiąkliwości i zwilżalności drewna są przeprowadzone 

właściwie i w pełni korespondują ze sformułowanymi wnioskami. 

Pewne zaskoczenie stanowi ostatni akapit w podrozdziale 5.3.8.4 Badania wytrzymałości 

na zginanie. Na str. 85 i w wierszach 1-7 na str. 86 po dyskusji właściwości mechanicznych 

drewna impregnowanego tj. modułu sprężystości oraz wytrzymałości na zginanie, dość 

nieoczekiwanie Autorka przechodzi do dyskusji odporności drewna na działanie grzyba C. 

puteana oraz interakcji drewna z wodą. O ile porównanie uzyskanych wyników z danymi 

literaturowymi jest w pełni uzasadnione i przeprowadzone właściwie, to umiejscowienie tego 

fragmentu należy uznać za dość niefortunne i wydaje się, że powinien on zostać podzielony 

na dwa mniejsze fragmenty, które należałoby włączyć do dyskusji w rozdziałach 

dotyczących, odpowiednio, odporności zabezpieczonego drewna na działanie grzybów i 

odporności na działanie wody.  

W rozdziale 6. Podsumowanie Autorka w sposób syntetyczny referuje najważniejsze 

obserwacje i wyniki z przeprowadzonych prac. Rozdział obfituje z liczne powtórzenia treści z 

wcześniejszych części rozprawy. W ostatnim rozdziale 7. Wnioski Autorka przedstawiła w 

punktach 7 wniosków końcowych. W mojej ocenie są one poprawne i zostały poparte 

wcześniejszymi wynikami prac eksperymentalnych. Tym samym wyrażam opinię, że 

założone cele zostały w pełni osiągnięte. 

Z ogromnym zadowoleniem stwierdzam, że w pracy wykorzystano 165 pozycji literatury, 

z których zaledwie 6 pozycji stanowią artykuły opublikowane przed 2000 rokiem, co 

dowodzi, że Doktorantka zagłębiła najnowsze doniesienia i zdobytą aktualną wiedzę wniosła 

do rozprawy doktorskiej.  

Dysertacja Pani mgr Magdaleny Woźniak pod względem edytorskim została przygotowana 

starannie. Doktorantka nie ustrzegła się jednak drobnych błędów edytorskich i niezręczności 

językowych, które nie umniejszają wartości rozprawy, a których jako recenzent nie mogłem 

przemilczeć. Poniżej przytaczam niektóre z nich: 

 Str. 25, wiersz 11. od góry Autorka podaje przewodność wody dejonizowanej 18,5Ω 

podczas, gdy Ohm jest jednostką oporu elektrycznego.  

 Na str. 30 w wierszach 5-6 pojawia się niefortunne sformułowanie „zatężono pod 

zmniejszonym ciśnieniem, z wykorzystaniem wyparki do suchej masy” – częściej 



używanym wyrażeniem w opisach procedrrr syntetycznych jest ,,odparowano do
sucha".

Na str. 7I w wierszu 8. czytamy: 
''po 

procesie wodnej ekstrakcji'' - właściwsze
byłoby określenie,,po ekstrakcji wodą''.

Autorka w wielu miejscach vŻywarynżenia,,stopień ekstrakcji'' (str. 48, wiersz 6.)
lub,,stopień wymycia'' (str. 72,tabela 13, str. 74tabele 15 i 16). Biorąc pod uwagę
stosowane w tym przypadku jednostki (%) mniej kontrowersyjne byłoby wyrazenie
np.,,wydajność wymywania''.

Wyłstępujące w kilku miejscach określenię ,,limit detekcji'' jest niewłaściwym, lecz
powszechnym, tłumaczeniem anglojęzycznęgo terminu detection limit, I<tfuego

poprawnym polskim odpowiednikiem jest,,granica ozrtaczalności', .

5. Podsumowanie oceny

Rozprawę doktorską Pani mgr Magdaleny Wozniak oceniam pozytywnie i stwierdz am' że
stanowi ona cenny i oryginalny wkład do dziędziny i dyscypliny naukowej. Doktorantka
wykazaŁa się umiejętnością samodzielnego prowadzenia badan naukowych, korzystania z
nowoczesnych narzędzi badawczych i dowiodła posiadania szerokiej wiedzy teoretycznej i
praktycznej w prezentowanej dyscyplinie naukowej.

W wyniku dokonanej oceny stwierdzam, Że przedstawiona rozptawa odpowiada
warunkom stawianym rozprawom doktorskim określonym w art. 13. Ustawy o stopniach
naukowych i tyule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 muca
2003 roku (Dz. U. nr 65, poz. 595 zpóźniejszymi zmianami) oraz w rczporządzeniu Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dtia30 października 2015 roku w sprawie szczegółowego
trybu i warunków przeprowadzatia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu
habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora i wnoszę o dopuszczenie Pani
mgr Magdaleny Woźniak do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

Y#x*k
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