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RECENZJA
pracy doktorskiej mgr inz. Marty Skrajda-Brdak
pt. „Zwi^zek mi^dzy profilem skiadnikow bioaktywnych
a potencjalem antyoksydacyjnym ziarna
w zaleznosci od gatunku pszenicy i wybranych metod uprawy"
wykonanej pod kierunkiem dr hab. Iwony Konopka, prof U W M
i dr hab. inz. Malgorzaty Tahskiej, prof UWM, jako promotora pomocniczego
w Katedrze Przetworstwa i Chemii Surowcow Roslinnych,
na Wydziale Nauki o Zywnosci Uniwersytetu Warmihsko-Mazurskiego w Olsztynie
Recenzja zostala przygotowana na podstawie pisma Dziekan
Wydzialu Nauki o Zywnosci Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Pani prof, dr hab. Malgorzaty Darewicz,
zdnia 09.04.2020 r.
Ogolna charakterystyka pracy
Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska Pani mgr inz. Marty Skrajda-Brdak pt.
„Zwiqzek mi^dzy profUem skiadnikow bioaktywnych a potencjalem antyoksydacyjnym ziarna
w zaleznosci od gatunku pszenicy i wybranych metod uprawy" stanowi cykl 6 publikacji,
wydanych w latach 2016-2019, w sklad ktorego wl^czono nast^puj^ce pozycje:
P I . Skrajda, M. N., Konopka, I . Z. (2016). Zwi^zek mi^dzy profilem skiadnikow bioaktywnych
a potencjalem antyoksydacyjnym ziarna w zaleznosci od gatunku pszenicy i warunkow uprawy.
Journal of Education, Health and Sport, 6 (7), 309-318,
P2. Skrajda, M., D^browski, G., Konopka, I . , Tahska, M., Buczek, J. (2017). Effect of different
cultivation technologies on correlations between the selected wheat grain quality features and
the content of phenolic compounds. Pohsh Journal of Natural Sciences, 32 (3), 537-548,
P3. Skrajda-Brdak, M., Konopka, I . , Tanska, M., Sulewska, H . (2018). Phenolic nutrient
composition and grain morphology of winter spelt wheat {Triticum aestivum ssp. spelta)
cultivated in Poland. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, 10 (3), 285-295,
P4. Skrajda-Brdak, M., Konopka, I . , Tahska, M., Sulewska, H . (2019). Lipophilic fraction and
its antioxidant capacity in sixteen spelt genotypes cultivated in Poland. Journal of Cereal
Science, 89, 102809,
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P5. Skrajda-Brdak, M., Konopka, I . , Tanska, M., Szczepanek, M., Sadowski, T., Rychcik, B .
(2019). Low molecular phytochemicals of Indian dwarf {Triticum sphaerococcum Percival) and
Persian wheat {T. Carthlicum Nevski) grain. Journal of Cereal Science, 91, 102887,
P6. Skrajda-Brdak, M., Konopka, I . , Tahska, M., Czaplicki, S. (2019). Changes in the content
of free phenolic acids and antioxidative capacity of wholemeal bread in relation to cereal
species and fermentation type. European Food Research and Technology, 245 (10), 2247-2256.

Pi^c z szesciu prac zostalo opublikowanych w j^zyku angielskim, co znacznie zwi^ksza
zasi^g ich rozpowszechniania. Dwie z prac opublikowano w Journal of Cereal Science, po
jednej pracy w: Journal of Education, Health and Sport, Polish Journal of Natural Sciences,
Quality Assurance and Safety of Crops & Foods i European Food Research and Technology.
Ranga czasopism, w ktorych opublikowano prace, skladaj^ce si? na rozpraw?, jest znacz^ca.
Cztery z nich s^ z listy A wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego. L^czna liczba
punktow przedlozonej do oceny rozprawy doktorskiej wedhig wykazu MNiSW wynosi 415
(2019), a sumaryczny Impact Factor wedhig listy Journal Citation Reports (JCR) zgodny z
rokiem opublikowania wynosi 7,695. Na uwag? zashiguje fakt, ze trzy publikacje powstaly
dzi^ki realizacji projektu P R E L U D I U M 11 (2016/21/N/NZ9/01325), finansowanego przez
Narodowe Centrum Nauki, w ktorym Doktorantka pelnila fiinkcj? kierownika projektu.
Wszystkie prace s^ wspolautorskie, liczba wspolautorow wynosi od 2 do 6, jednak nalezy
podkreslic, ze we wszystkich pracach Doktorantka jest pierwszym autorem a takze, w 5 pracach
autorem korespondencyjnym.

Do dokumentacji

dol^czono

oswiadczenia

Doktorantki

i Wspolautorow, z ktorych wynika, ze dr inz. Marta Skrajda-Brdak byla w tych artykulach
autorem wiod^cym, ktorego udzial stanowil od 50 do 90%.
Kazda z prac jest oryginalnym dzielem naukowym, zawieraj^cym prawidlowo
sprecyzowane cele badan, opracowane metodyki, wyniki badah i dyskusj? oraz wnioski
a calosc, dzi^ki zunifikowaniu tresci, mozna uznac jako cykl monotematyczny. Tytul rozprawy
brzmi „Zwiqzek miqdzy profilem skiadnikow bioaktywnych a potencjalem antyoksydacyjnym
ziarna w zaleznosci od gatunku pszenicy i wybranych metod uprawy

Moim zdaniem tytul jest

zbyt obsz§rny i mozna bylo przedstawic tylko pierwsz^ cz^sc, np.

Zwiqzek miqdzy profilem

skiadnikow bioaktywnych a potencjalem antyoksydacyjnym ziarna pszenicy", a pozostale
warunki okresHc w metodyce. Jednakze, znajduje on odbicie w przeprowadzonych badaniach,
celu i tresci pracy i jednoznacznie okresla podj^t^ problematyk? badawcz^.
Przy ocenie przedlozonego cyklu publikacji pragn? zwrocic uwag?, ze kazdy wchodz^cy
w sklad opracowania artykul przeszedl ustalone dla wydawnictw naukowych procedury i zostal
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poddany wnikliwej ocenie przez niezaleznych Recenzentow, ktorzy uznali te prace za
oryginalne. Stqd tez, moja recenzja sprowadza si? do ogolnej oceny calego cyklu w odniesieniu
do wymagan ustawowych dotycz^cych warunkow nadania stopnia naukowego doktora.
Uklad pracy jest typowy dla rozpraw naukowych, zgodny z przyj?tymi dla tego typu
opracowah zasadami, z podzialem na odpowiednie rozdzialy. Praca obejmuje l^cznie 112 stron
wydruku komputerowego i zawiera nast^puj^ce rozdzialy: „Streszczenie" w j?zyku polskim
i angielskim (s. 5-6), „Wst?p - uzasadnienie podj?cia tematu" (s.7-14), „Cel pracy" (s. 15-16),
„Metodyka badah" (s. 17-19) z podrozdzialami: „Material badawczy" i „Metody analityczne",
„Wykaz publikacji" (s. 20-21), „Rezultaty badah przedstawione w monotematycznym cyklu
publikacji" (s. 22-32), „Wnioski i podsumowanie badah" (s. 33-34), „Literatura" (s. 35-41)
oraz „Zal4Czniki" w postaci wydruku publikacji wchodz^cych w sklad rozprawy a takze
oswiadczenia Doktorantki i Wspolautorow.

Ocena oryginalnosci podj^tego tematu badan
Rozprawa doktorska mgr inz. Marty Skrajda-Brdak dotyczy badania

rodzaju

skiadnikow bioaktywnych w ziarnie pszenicy w zaleznosci od odmiany i metod uprawy:
metod^ ekstensywn^ i intensywn^ - wysokonakladow^.

Pierwsza z przedstawionych

wmonotematycznym cyklu prac pt. „Zwiqzek mi^dzy profilem skiadnikow bioaktywnych
a potencjalem antyoksydacyjnym ziarna w zaleznosci od gatunku pszenicy i

warunkow

uprawy", jest prac^ przegl^dow^. Doktorantka wraz ze Wspolautork^ scharakteryzowaia, na
podstawie literatury, zwi^zki bioaktywne zawarte w ziarnie pszenicy, takie jak: zwi^zki
fenolowe, alkilorezorcynole, fitosterole, tokole i karotenoidy, oraz wplyw czynnikow, takich
jak genotyp i warunki uprawy, na akumulacj? tych zwi^zkow w ziarnie. W pracy opisano
badania nad potencjalem

antyoksydacyjnym ziarna pszenicy oraz korzysci zdrowotne

wynikaj^ce ze spozywania produktow pelnoziarnistych. Praca ta byla przyczynkiem to
pozniejszych badah Doktorantki.

W drugiej pracy P2 pt. .Effect of different cultivation

technologies on correlations between the selected wheat grain quality features and the content
of phenolic compounds " badano wplyw technologii uprawy pszenicy na wartosci wskaznikow
jakosci tephnologicznej ziarna oraz zawartosc zwi^zkow fenolowych i alkilorezorcynoli.
Badaniom poddano 4 ozime odmiany pszenicy zwyczajnej chlebowej, w tym dwie hybrydowe.
Stwierdzono, ze zawartosc wolnych zwi^zkow fenolowych byla zalezna od odmiany pszenicy,
istotne

statystycznie

roznice

zaobserwowano

a hybrydowymi. Ekstensywna technologia

pomi?dzy

uprawy

odmianami

populacyjnymi

zwi?kszala akumulacj? zwi^zkow

fenolowych w ziarnie srednio o 5%. W pracy P3, pt. "Phenolic nutrient composition and grain

/

morphology of winter spelt wheat (Triticum aestivum ssp. spelta) cultivated in Poland" opismo
badania

mi^dzygatunkowej

zmiennosci

zawartosci

malocz^steczkowych

zwi^zkow

bioaktywnych z wykorzystaniem ziarna roznych gatunkow pszenicy: pszenicy zwyczajnej,
orkiszu, durum oraz pradawnej pszenicy samopszy. W pubUkacji czwartej P4 pt.
fraction

Lipophilic

and its antioxidant capacity in sixteen spelt genotypes cultivated in Poland"

Doktorantka wraz ze Wspolautorami zaprezentowaia wyniki badah zmiennosci zawartosci
zwi^zkow bioaktywnych i aktywnosci antyoksydacyjnej ziarna orkiszu ozimego (16 odmian)
uprawianego metod^ niskonakladow^. W publikacji P5 pt. ,,Low molecular phytochemicals of
Indian dwarf (Triticum sphaerococcum Percival) and Persian wheat (T. Carthlicum Nevski)
grain" przedstawiono badania b^d^ce kontynuacj^ badah podj?tych w pracy P3 w zakresie
rozszerzonym o dwa unikatowe gatunki pszenicy -persk^ i okr^gloziarnow^. Ostatni^, szost^
prac? P6 pt.

Changes in the content of free phenolic acids and antioxidative capacity of

wholemeal bread in relation to cereal species and fermentation type " poswi?cono wplywowi
procesu technologicznego i trawienia in vitro na zawartosc wolnych kwasow fenolowych oraz
potencjal antyoksydacyjny w m^kach pelnoziarnistych z pszenicy zwyczajnej, orkiszu i zyta.
W badaniach przeanalizowano zawartosc tych zwi^zkow w m^ce, nast?pnie w wytworzonym
z niej dwiema metodami chlebie, az po hydrolizat chleba in vitro.
Temat badania zwi^zkow bioaktywnych w ziarnie zboz, w tym przypadku pszenicy,
a w szczegolnosci samopszy, pszenicy perskiej i okr^gloziarnowej jest aktualny i wpisuje si?
w trendy powrotu do upraw dawnych, cz?sto zapomnianych. Tak bylo z orkiszem, z ktorego
m^ka jest obecnie dodawana do wielu wyrobow piekarskich.
Moim zdaniem, tematyka pracy doktorskiej jest oryginalna i aktualna. Dowodem tego
S4 publikacje przedstawione w rozprawie, a opublikowane w renomowanych swiatowych
czasopismach.

Problem badawczy - ocena sformulowania i sposobu jego rozwi^zania
W recenzowanej

pracy nie jest jednoznacznie

okreslony problem

badawczy.

Doktorantka wskazuje eel badah oraz cele szczegolowe, ktore powinny prowadzic do
rozwi^zaiya problemu badawczego.
Celem pracy, wskazanym przez Doktorantk?, byla kompleksowa analiza ilosciowojakosciowa malocz^steczkowych skiadnikow bioaktywnych w ziarnie pszenicy roznych
odmian oraz wybranie gatunkow pszenicy oraz metod uprawy, sprzyjaj^cych akumulacji tych
zwi^zkow. Material do badah stanowilo: ziarno pszenicy zwyczajnej (odmian populacyjnych
i hybrydowych) uprawiane w technologii wysokonakladowej i ekstensywnej, ziarno pszenicy

orkisz (16 odmian) uprawiane w technologii niskonakladowej oraz ziarno pszenicy zwyczajnej,
samopszy, orkiszu, perskiej i okr^gloziarnowej, uprawiane z zastosowaniem ekologicznej
technologii uprawy.
Do realizacji glownego celu pracy Doktorantka nakreslila nast^puj^ce cele szczegolowe:
•

okreslenie wplywu metody uprawy (ekstensywnej i wysokonakladowej) na akumulacj?
zwi^zkow fenolowych oraz alkilorezorcynoli w ziarnie pszenicy zwyczajnej {Triticum
aestivum);

•

okreslenie zmiennosci wewn^trzgatunkowej
akumulacji

malocz^steczkowych

orkiszu {Triticum spelta) w zakresie

zwi^zkow bioaktywnych

(kwasow

fenolowych,

alkilorezorcynoli, steroh, tokoh i karotenoidow) oraz potencjahi antyoksydacyjnego;
•

okreslenie zmiennosci mi?dzygatunkowej w zakresie akumulacji malocz^steczkowych
zwi^zkow

bioaktywnych

(kwasow

fenolowych,

alkilorezorcynoh,

steroh,

tokoli

i karotenoidow), w unikatowych gatunkach pszenicy: Triticum sphaerococcum Percival
i Triticum carthlicum Nevski;
•

wplyw procesu fermentacji ciasta na zawartosc wolnej frakcji kwasow fenolowych oraz
potencjal antyoksydacyjny pieczywa (wypieczonego z m^ki z ziarna pszenicy zwyczajnej)
po procesie trawienia w warunkach in vitro. Ten eel badawczy sformulowano ze wzgl?du
na fakt, ze kwasy fenolowe, b^d^ce silnymi antyoksydantami, w ziarnie pszenicy
wyst?puJ4

glownie

w

formic

zwi^zanej

(formy

rozpuszczalne

skoniugowane

i nierozpuszczalne zwiqzane).
Poszczegolne cele badawcze nadawaly kierunek realizowanym badaniom i zostaly
opisane w poszczegolnych publikacjach cyklu. Pierwszy eel realizowano w publikacjach P2
i P 3 , gdzie stwierdzono, ze ekstensywna metoda uprawy korzystnie wplywa na zawartosc
skiadnikow bioaktywnych w ziarnie pszenicy. Drugi eel przyswiecal badaniom realizowanym
w publikacji P4, czym udowodniono nisk^ zmiennosc wewn^trzgatunkow^ w zakresie
akumulacji kwasow fenolowych i innych zwi^zkow bioaktywnych, dla pszenicy orkisz. Cel
trzeci nadawal kierunek badaniom realizowanym i opisanym w publikacji P5, ostatni zas,
okreslony przez Doktorantk? jako dodatkowy - w publikacji P6.
Analiza przedstawionych do oceny publikacji upowaznia mnie do stwierdzenia, ze
mgr inz. Marta Skrajda-Brdak potrafi sformulowac cele badah i zrealizowac program
badawczy, dysponuje nowoczesnym warsztatem naukowym i posiada umiej?tnosc pracy
w zespole.

Ocena szczegolowa
Podsumowuj^c moj^ ocen?, za glowne osi^gni^cia naukowe Doktorantki, zawarte
w cyklu monotematycznych publikacji, uwazam:
•

udowodnienie korzystnego wplywu uprawy ekstensywnej, niskonakladowej a wi?c takze
ekologicznej, na zawartosc w ziarnie pszenicy zwi^zkow bioaktywnych,

•

wyniki badah zwi^zkow bioaktywnych w roznych odmianach pszenicy, a szczegolnie
pszenicy pradawnej samopszy oraz perskiej i okr^gloziarnowej, co jest innowacyjne i daje
na przyszlosc mozliwosc zachowania bioroznorodnosci genetycznej,

Bardzo wartosciowe w pracy jest przeprowadzane porownanie i odniesienie wlasnych
wynikow badah oraz uzyskanych na ich podstawie zaleznosci z wczesniejszymi badaniami
wlasnymi oraz ze znanymi Autorce wynikami innych badaczy. Umiej?tnosc przeprowadzania
poprawnej dyskusji naukowej to szczegolnie wazna i wysoko ceniona umiej?tnosc.

Uwagi do pracy
•

Brakuje w recenzowanej pracy doktorskiej jasno sformulowanego problemu badawczego.
Doktorantka przedstawia glowny eel pracy oraz cele szczegolowe, ktore najwyrazniej maj^
prowadzic do realizacji problemu, okreslonemu w tytule pracy. Prosz? o komentarz.

•

Rozdzial 4 „Wykaz publikacji" kojarzy si? raczej z wykorzystanymi w pracy materialami
zrodlowymi a nie z publikacjami, stanowi^cymi rozpraw? doktorsk^. Moim zdaniem,
publikacje, skladaj^ce si? na rozpraw? powinny znajdowac si? na pocz^tku pracy i ten
rozdzial powinien bye inaczej zatytulowany.

•

W jakim celu do badah opisanych w publikacji P6 uzyto m^ki zytniej, skoro recenzowana
rozprawa doktorska oparta jest na badaniu skiadnikow bioaktywnych i potencjalu
antyoksydacyjnego ziarna roznych gatunkow pszenicy?

•

Dlaczego w rozdziale 5.4 „Rezultaty badah przedstawione w monotematycznym cyklu
publikacji" nie odniesiono si? do uzycia m^ki zytniej do badah opisanych w publikacji P6?

•

W rozdziale 6 „Wnioski i podsumowanie badah" brakuje odniesienia do wynikow badah
opisanych w publikacji P6, tym bardziej, ze eel tych badah zostal przedstawiony przez
Doktorantk? jako dodatkowy eel badawczy w rozdziale 2 „Cel pracy". Prosz? o komentarz.

•

W rozdziale 6 „Wnioski i podsumowanie badah" brakuje wnioskow. W rozdziale tym
Autorka streszcza po raz kolejny prace z cyklu stanowi^cego rozpraw?, oraz wykazuje
najwazniejsze, Jej zdaniem, osi4gni?cia przeprowadzonych badah. Moim zdaniem, w tej

cz?sci pracy nalezaloby odniesc si? do zatozonych problemow badawczych i skomentowac
czy, i w jakim stopniu, zostaly one rozwi^zane.

Oceniana praca zostala wykonana rzetelnie i poprawnie, jednak Autorka przy jej
redagowaniu nie ustrzegla si? kilku niedoci4gni?c:
•

s. 4, w „Spisie tresci" w numeracji stron jest bl^d, gdyz Rozdzial 5 znajduje si? na s. 22
a nie na 21;

•

s. 8, szosty wiersz od dolu w nawiasie - powinno bye „liczba" a nie „ilosc";

•

s. 27, wykres 2, poszczegolne kolory zlewaj^ si? i jest slabo widoczny.

Podsumowanie i wniosek koncowy
Podsumowuj^c moJ4 ocen? pracy doktorskiej mgr inz. Marty Skrajda-Brdak pragn?
stwierdzic, ze przedstawione powyzej uwagi, w wi?kszosci dyskusyjne, nie wplywaj^ na
merytoryczny wartosc pracy. Doktorantka prezentuje oryginalne wyniki badan i przedstawia
dzielo mieszczyce si? w dyscyplinie technologia zywnosci i zywienia.
Bioryc pod uwag? obszerny program badawczy, opracowane metodyki i sposob realizacji
badan, statystyczne opracowanie wynikow i ustalenie zaleznosci oraz dyskusj? naukowy,
nalezy uznac, ze praca doktorska mgr inz. Marty Skrajda-Brdak pt. Zwiqzek mi^dzy profilem
skiadnikow bioaktyMmych a potencjalem antyoksydacyjnym ziarna w zaleznosci od gatunku
pszenicy i wybranych metod uprawy" spelnia warunki i wymagania stawiane pracom
doktorskim zgodnie z Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U . Nr 65, poz. 595, z pozn, zm.) oraz
Rozporzydzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 3 pazdziernika 2014 roku
w sprawie szczegolowego trybu i warunkow przeprowadzania czynnosci w przewodzie
doktorskim, w post?powaniu habilitacyjnym oraz w post?powaniu o nadanie tytuhi profesora
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1383, z pozn. zm.).
W zwiyzku z powyzszym, przedkladam Radzie Naukowej Dyscypliny technologia
zywnosci i zywienia Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego wniosek

o przyj^cie

rozprawy ^doktorskiej i dopuszczenie mgr inz. Marty Skrajda-Brdak do dalszych etapow
post^powania w przewodzie doktorskim.

Wniosek o wyroznienie pracy doktorskiej
Doceniajyc wysoky jakosc recenzowanej pracy doktorskiej Pani mgr inz. Marty SkrajdaBrdak wnioskuj? do Rady Naukowej Dyscypliny technologia zywnosci i zywienia

Uniwersytetu

Warminsko-Mazurskiego

w

Olsztynie

o

nagrodzenie

jej

stosownym

wyroznieniem.
Uwazam, ze zarowno wysoki poziom merytoryezny pracy, jak i bardzo szeroki zakres
wykonanych badah i oznaczeh laboratoryjnych, a przy tym doskonale opracowanie uzyskanych
wynikow oraz wysoki poziom naukowej dyskusji, a takze umiej?tnosc przygotowania
artykulow naukowych do druku i wspolpraca z redakcjami czasopism, glownie z listy Journal
Citation Reports, jako autora korespondencyjnego, zashiguje na wyroznienie.

dr hab. inz. Beata Slaska-Grzywna, prof. UP

Lublin, 01 czerwca 2020 r.
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