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Recenzja 

rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Anny Pietrzkiewicz pt. ”Analiza 

jakościowa tkanek i narządów kaczki krzyżówki (Anas platyrhynchos L.) pozyskanych 

w wybranych okręgach łowieckich” wykonanej na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk 

o Zwierzętach Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach   pod kierunkiem 

Pani dr hab. inż. Elżbiety Bombik, prof. uczelni. 

 

Ocena formalna: 

Przedstawiona do recenzji rozprawa zawiera 273 strony maszynopisu i składa się 

z następujących części: strony tytułowej, po której znajduje się dobrze napisany, 

przejrzysty spis treści, streszczenie w j. polskim i j. angielskim, wstęp i cel pracy, 

przegląd piśmiennictwa, materiał i metody badań, wyniki, dyskusja, stwierdzenia i 

wnioski, piśmiennictwo, spis map, rysunków i tabel. Rozdziały te tworzą zamkniętą, 

logiczną całość.  

Oceniana praca zawiera wszystkie elementy zwyczajowo przyjęte dla rozprawy 

doktorskiej: ma charakter naukowo-badawczy, napisana jest poprawnym językiem 

polskim z zastosowaniem słownictwa naukowego i formalnie odpowiada wymogom 

zawartym w Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym (Dz. U. Nr 65, poz. 595) wraz ze zmianami, które wprowadziła Ustawa z 

dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365, z późn. 

zm.). 

 

Ocena merytoryczna: 

Doktorantka w swej pracy zajęła się analizą jakościową tkanek i narządów kaczki 

krzyżówki (Anas platyrhynchos L.) w aspekcie diety człowieka oraz oszacowaniem 
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możliwego zagrożenia higieniczno-toksykologicznego związanego ze stężeniem 

wybranych pierwiastków w badanych tkankach i narządach.  

Bioindykatorami zawartości pierwiastków w środowisku są zwierzęta wolno 

żyjące, ponieważ uzyskuje się informacje nie tylko o jakości ekosystemu, którego są 

częścią, ale także o potencjalnym zagrożeniu konsumentów. Dobrym bioindykatorem, 

jest kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos L.), która odznacza się dużą plastycznością 

ekologiczną i występuje licznie, zarówno w środowisku naturalnym, jak również 

antropogenicznym. Kaczka krzyżówka jest najchętniej pozyskiwanym ptakiem łownym 

w Polsce. Jak zauważa Autor kaczka krzyżówka wykazuje mierzalną odpowiedź na 

działanie toksycznych czynników środowiska.  

Tłuszcze wywierają istotny wpływ na zdrowie człowieka. Wpływ ten zależny od 

typu kwasów tłuszczowych, które można podzielić na nasycone (SFA), 

jednonienasycone (MUFA) i wielonienasycone (PUFA). Wielonienasycone (PUFA) 

kwasy tłuszczowe można podzielić na: n-6 i n-3. Ilość i jakość tłuszczu w znacznym 

stopniu wpływa na jakość technologiczną surowca. Warunkiem niezbędnym dla 

zdrowej diety jest żywność zawierająca tłuszcz bogaty w niezbędne nienasycone kwasy 

tłuszczowe. Zawartość tłuszczu i jego skład chemiczny w mięsie jest uzależniony od 

gatunku zwierząt, jak i również czynników środowiskowych. 

W dostępnej literaturze istnieje niewiele danych dotyczących oceny stężenia 

mikro- i makroelementów oraz analizy jakościowej mięsa i narządów kaczki 

krzyżówki. W tym kontekście podjęte przez Panią mgr inż. Katarzynę Pietrzkiewicz 

badania są jak najbardziej uzasadnione, aktualne i potrzebne. Poruszana tematyka 

badawcza jest trudna i interesująca.  

Z obowiązku recenzenta muszę zaznaczyć, że moim zdaniem zakres pracy jest 

zbyt obszerny. Uzyskane wyniki można byłoby podzielić na dwie niezależne części 

(doktoraty).   

 

Tytuł pracy dokładnie oddaje treść całej dysertacji.  

 

W rozdziale „Wstęp i cel pracy” Autorka w sposób jasny i przejrzysty 

sformułowała cele pracy oraz je uzasadniła. Moim zdaniem w tym rozdziale 

Doktorantka powinna postawić hipotezy badawcze. Najtrudniejszym etapem rozprawy 
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doktorskiej jest sformułowanie tezy badawczej i jej rozwinięcie w postaci hipotez 

badawczych, które muszą wynikać z krytycznej analizy piśmiennictwa naukowego. 

W rozdziale „Przegląd piśmiennictwa” Autorka przedstawiła obszernie i w 

interesujący sposób stan wiedzy związanej z realizowanym tematem w oparciu o bogatą 

bibliografię. Oceniając ten rozdział należy podkreślić właściwy dobór źródeł i ich 

omówienie. Materiał ten może stanowić podstawę publikacji w dobrym czasopiśmie z 

impact factor.  

Rozdział został podzielony na takie podrozdziały jak: 

 Charakterystyka rzeźna kaczki krzyżówki (Anas platyrhynchos L.) oraz innych 

gatunków ptaków;   

 Podstawowy skład chemiczny wybranych tkanek i narządów kaczki krzyżówki 

(Anas platyrhynchos L.) oraz innych gatunków ptaków;  

 Makro- i mikroelementy w tkankach i narządach wybranych gatunków ptaków; 

 Charakterystyka wybranych metali ciężkich w tkankach i narządach ptaków;  

 Ogólna charakterystyka oraz podział kwasów tłuszczowych.  

  

  Taki podział w sposób zasadniczy ułatwia czytelnikowi śledzenie omawianych 

zagadnień. Takie przedstawienie zagadnień uważam za w pełni przemyślane i dające 

możliwość właściwego wprowadzenia i zapoznania, z podjętą w pracy problematyką 

badawczą.  

  

 Rozdział „Materiał i metody badań” zawiera informacje dotyczące: 

charakterystyki rejonów badań, materiału doświadczalnego, metodyki części 

analitycznej (analiza rzeźna, analiza zawartości azotu ogólnego oznaczono metodą 

Kjeldahla, analiza zawartości suchej masy, oznaczanie popiołu całkowitego, 

oznaczanie pierwiastków w próbkach biologicznych metodą ICP OES, oznaczanie 

profilu kwasów tłuszczowych metodą SIR) i metody statystyczne.  

  Dla realizacji założonych celów badawczych mgr inż. Katarzyna Pietrzkiewicz 

zastosowała nowoczesne metody badawcze, które w sposób szczegółowy i 

uporządkowany przedstawiła w tym rozdziale. Ten rozdział Doktorantka napisała z 

dużą starannością. Badania wykonano przy użyciu nowoczesnych i dobrze dobranych 
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metod, które gwarantują wiarygodność uzyskanych wyników. Metody statystyczne 

zostały dobrane właściwie.   

Moim zdaniem w rozdziale tym zbędne są informacje zawarte na rysunkach 1, 2 i 

3 dotyczące liczby gospodarstw rolnych według grup obszarowych użytków rolnych w 

województwie mazowieckim, wielkopolskim i dolnośląskim.   

 

Rozdział „Wyniki” zawiera dużo cennych danych, które stanowią bardzo dobry 

materiał do publikacji w znaczących czasopismach z impact factor.   

Rozdział ten został podzielony na takie podrozdziały jak: wyniki analizy rzeźnej 

kaczki krzyżówki (Anas platyrhynchos L.), analiza podstawowego składu chemicznego 

wybranych tkanek i narządów kaczki krzyżówki (Anas platyrhynchos L.), analiza 

zawartości makroelementów w wybranych tkankach i narządach kaczki krzyżówki 

(Anas platyrhynchos L.), analiza zawartości mikroelementów w wybranych tkankach i 

narządach kaczki krzyżówki (Anas platyrhynchos L.), analiza zawartości metali 

ciężkich w wybranych tkankach i narządach kaczki krzyżówki (Anas platyrhynchos L.), 

analiza profilu kwasów tłuszczowych w wybranych tkankach i narządach kaczek 

krzyżówek (Anas platyrhynch os L.), ocena zależności pomiędzy masą ciała po 

odstrzale (g) oraz wybranych cech analizy rzeźnej i dysekcji ciała kaczki krzyżówki 

(Anas platyrhynchos L.), ocena zależności między masą mięśni piersiowych (g) a 

wybranymi cechami oznaczonymi w mięśniach piersiowych kaczki krzyżówki (Anas 

platyrhynchos L.), ocena zależności masy mięśni piersiowych (g) oraz wybranych cech 

profilu kwasów tłuszczowych w mięśniach piersiowych kaczki krzyżówki (Anas 

platyrhynchos L.).  

Doktorantka uzyskane dane zamieściła w tabelach, na których widać zależności 

pomiędzy analizowanymi parametrami. Układ tabel jest przejrzysty i komunikatywny.  

Z obowiązku recenzenta muszę zwrócić uwagę na niewłaściwy zapis jednostek 

badanego materiału. W przypadku stężenia pierwiastków używamy pojęcia mokra masa 

(m.m.) lub sucha masa (s.m.). Natomiast Autorka w pracy używa pojęcie świeża masa 

(ś.m.).  Tym bardziej, że w rozdziale przegląd piśmiennictwa zapis jednostek jest 

prawidłowy. 
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Rozdział „Dyskusja” został przeprowadzony na dobrym poziomie naukowym, a 

uzyskane wyniki prawidłowo zinterpretowane. W dyskusji dokonano wyczerpującej 

interpretacji poczynionych spostrzeżeń. Doktorantka w sposób właściwy komentuje 

wyniki uzyskane w badaniach własnych z danymi z literatury. Przeprowadzona przez 

mgr inż. Katarzynę Pietrzkiewicz dyskusja na tle bogatego piśmiennictwa świadczy o 

bardzo dobrej znajomości analizowanej tematyki badawczej.  

Moim zdaniem rozdział ten powinien być podzielony na trzy  podrozdziały: 

Ocena rzeźna kaczek krzyżówki (Anas platyrhynchos L.); Ocena zawartości wybranych 

mikro- i makroelementów w tkankach i narządach kaczki krzyżówki (Anas 

platyrhynchos L); Ocena profilu kwasów tłuszczowych w wybranych tkankach i 

narządach kaczek krzyżówek (Anas platyrhynchos L.), wówczas byłby bardziej 

czytelny.    

 

Rozdział „Stwierdzenia i wnioski” 

W rozdziale tym Doktorantka sformułowała 10 bardzo obszernych stwierdzeń. W 

obecnym układzie są to raczej podsumowania wynikające z przeprowadzonych badań. 

Jak dla mnie ich układ ma nietypową konstrukcję (zbyt rozbudowane), a postawione 

stwierdzenia są bardzo zachowawcze. Uważam, że w pracy brakuje wniosku ogólnego, 

który korespondowałby z całością rozprawy i odpowiedział syntetycznie na postawiony 

cel pracy. Może to wynikać z faktu, że Doktorantka porusza się po bardzo obszernej 

tematyce badawczej.  

 

Piśmiennictwo:  

Bardzo obszerne piśmiennictwo obejmuje 243 pozycje z literatury tematu oraz 6 

stron internetowych. Ich liczba oraz wartość naukowa jest satysfakcjonująca. 

 

Podsumowanie: 

Przedstawione uwagi nie mają wpływu na bardzo pozytywną ocenę pracy 

doktorskiej  Pani mgr inż. Katarzyny Pietrzkiewicz. Mają one charakter pomocniczy, 

nie umniejszają wartości merytorycznej pracy. Uważam, że rozprawa doktorska 

reprezentuje dobry poziom merytoryczny. Autorka w jasny sposób sformułowała cele 

badań naukowych, które w moim przekonaniu osiągnęła. Oceniana dysertacja 
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doktorska jest bardzo wartościowa pod względem naukowo-poznawczym. Autorka 

wykazała się bardzo dobą orientacją w analizowanych zagadnieniach, umiejętnością 

opracowania uzyskanego materiału i bardzo dobrym przedstawieniem i omówieniem 

uzyskanych wyników. W pracy zgromadzono i cytowano wartościową literaturę 

przedmiotu. Doktorantka wykazał się dobrą orientacją w analizowanych zagadnieniach. 

Zostały, więc spełnione wymogi Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym (Dz. U. Nr 65, poz. 595), wraz ze zmianami 

wprowadzonymi Ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. 

U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). Wnoszę więc do Rady Naukowej Dyscypliny 

Naukowej Zootechnika i Rybactwo Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach o dopuszczenie Pani mgr 

inż. Katarzyny Pietrzkiewicz do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

Jednocześnie, biorąc pod uwagę znaczenie przeprowadzonych badań oraz dobry 

poziom rozprawy wnioskuję   do Rady Dyscypliny Naukowej Zootechnika i Rybactwo 

Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach o wyróżnienie pracy doktorskiej Pani mgr inż. 

Katarzyny Pietrzkiewicz.  

 

 

 

 

Szczecin, dnia 16.11.2020 r.  


