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Recenzja 
pracy doktorskiej mgr inż. Marcina Kurka pt.: ,,Wpływ dodatku i stopnia mikronizacji 
preparatów błonnikowych na kształtowanie wybranych cech jakościowych pieczywa", 
zrealizowanej pod kierunkiem promotora dr hab. Agnieszki Wierzbickiej, prof. SGGW 
oraz promotora pomocniczego dr inż. Jarosława Wyrwisza z Samodzielnego Zakładu 
Techniki w Żywieniu, Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w 
Warszawie 

Przedstawiona do recenzji praca doktorska jest zbiorem trzech oryginalnych prac 

naukowych, które zostały przyjęte do druku w czasopismach z listy Journal Citation Reports i 

dotyczą wspólnego obszaru badawczego, a mianowicie wpływu dodatku 

wysokobłonnikowego preparatu owsianego oraz preparatu błonnika owsianego z wysoką 

koncentracją P-glukanu na kształtowanie cech jakościowych pieczywa. 

Wśród trzech publikacji wykazanych jako osiągnięcie naukowe stanowiące podstawę 

postępowania doktorskiego, dwie zostały zamieszczone w CyTA Journal of Food, a jedna w 

Food Science and Technology. W dokumentacji przesłanej do recenzji, dołączono 

oświadczenia współautorów potwierdzających udział Doktoranta w badaniach. Wszystkie 

prace są współautorskie ( od 3 do 4 współautorów). W zgłoszonych do uzyskania stopnia 

doktora artykułach Doktorant.jest autorem głównym i korespondencyjnym, a Jego udział 

wynosi 65% w jednej publikacji i po 70% w dwóch pozostałych. 

Na podkreślenie zasługują ilościowe wskaźniki charakteryzujące publikacje 

wchodzące w skład monotematycznego cyklu. Łączny impact factor wymienionych publikacji 

wynosi 2,041, a suma punktów zgodnie z wykazem MNiSW wynosi 50. 

Praca doktorska została zrealizowana w ramach projektu: ,,Bioprodukty, innowacyjne 

technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich i makaronów o obniżonej 

kaloryczności", UD A-PO IG. O 1. 03. O 1-14-041 /12 współfinansowanego z Europejski ego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.3.1. Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka - Projekty Rozwojowe. 



Zainteresowania konsumentów racjonalnym żywieniem prowadzą do zwiększenia 

produkcji i spożycia nowych artykułów żywnościowych, w tym pieczywa o wysokiej jakości 

zdrowotnej. Jakość zdrowotna żywności wynika głównie z obecności w jej składzie substancji 

bioaktywnych. Nośnikami substancji bioaktywnych są te grupy produktów spożywczych, 

które są przez konsumentów często kupowane i regularnie spożywane, takie jak pieczywo. Do 

składników bioaktywnych decydujących o właściwościach prozdrowotnych produktów 

piekarskich zalicza się błonnik pokarmowy, który poprawia metabolizm i funkcje 

fizjologiczne organizmu człowieka. Spośród wielu surowców naturalnych pochodzenia 

roślinnego na szczególną uwagę zasługuje owies i jęczmie11., które charakteryzują się większą 

zawa1tością p-glukanów pentozanów stanowiących istotne składniki błonnika 

pokarmowego. Rozpuszczalne substancje błonnika pokarmowego obu zbóż wpływają 

korzystnie na układ pokarmowy, obniżają wskaźnik glikemiczny, dzięki czemu zmniejszają 

poziom cholesterolu we krwi człowieka. Podjęcie przez mgr inż. Marcina Kurka badań z tego 

zakresu uważam za w pełni uzasadnione. 

Do cyklu trzech publikacji wchodzących w skład rozprawy doktorskiej Doktorant 

dołączył 27-stronicowy opis osiągnięcia naukowego składający się ze wstępu, celu badań i 

hipotez badawczych, syntetycznego omówienia uzyskanych wyników, stwierdzeń i wniosków 

oraz 41 pozycji literatury. Na początku pracy Autor zamieścił streszczenie w języku polskim i 

angielskim. 

We wstępie Autor wykazał pozytywną rolę błonnika pokarmowego oraz P-glukanu i 

jednocześnie wskazał na możliwości zastosowania tego preparatu w produkcji pieczywa. 

Zamieszczone dane poparł licznymi cytatami z bibliografii zawierającej aktualne pozycje 

literaturowe. Świadczy to o dobrym przygotowaniu Doktoranta do prowadzenia badań w tym 

zakresie. 

Cel pracy został sformułowany poprawie, podobnie jak 

badawcze. 

postawione hipotezy 

W syntetycznym omówieniu wyników Autor dokonał przedstawienia rezultatów 

badań mieszczących się w załączonych publikacjach. W pierwszym artykule (Food Science 

and Technology, 2015, 35(2): 273-278, IF=0,326), wchodzącym w skład rozprawy 

doktorskiej badał wpływ typu mąki pszennej na cechy jakościowe chleba z wysoką 

zawartością P-glukanu. Do badań zastosował mąkę pszenną typu 450, 550, 650 i 750 oraz 

preparat błonnikowy uzyskany z ziaren owsa, który zawierał 44% błonnika pokarmowego, w 

tym 23% frakcji nierozpuszczalnych i 21 % frakcji rozpuszczalnych, a 16% ogólnej masy 
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preparatu stanowił p-glukan. Preparat błonnikowy zastępował w 12 % mąkę pszenną. Na 

podstawie uzyskanych pomiarów reologicznych dla prób kontrolnych oraz prób z dodatkiem 

preparatu błonnikowego z P-glukanem wykonanych przy użyciu reometru Haake Doktorant 

wykazał, że parametry reologiczne były zależne od typu mąki. Pomiary właściwości 

fizycznych chleba produkowanego z mąk różnego typu z dodatkiem błonnika pokarmowego 

wykazały, że wydajność wypieku była najwyższa przy użyciu mąki typu 750, a najniższa 

przy zastosowaniu mąki typu 450. Doktorant zaobserwował, że objętość chleba nie różniła 

się znacząco ani od typu użytej mąki, ani od dodatku preparatu błonnikowego, natomiast 

nieznacznie zmniejszyła się po dodatku preparatu z P-glukanem. Stosowanie mąki typu 750 

jako surowca do wytwarzania pieczywa z dodatkiem P-glukanu zapewnia korzystniejsze 

właściwości fizyczne. W oparciu o pomiary tekstury Autor wykazał, że obecność P-glukanu 

spowodowała zmiany cech tekstualnych prowadzące do zwiększenia twardości chleba przy 

zachowaniu wyższej zawartości wilgotności. Obecność p-glukanu wpływała również na 

porowatość chleba. Szkoda, że nie przeprowadzono oceny sensorycznej badanych chlebów. 

Drugi artykuł dotyczył zastosowania metody optymalizacji za pomocą metodologii 

powierzchni odpowiedzi w produkcji pieczywa pszennego z dodatkiem błonnika owsianego. 

Doktorant dokonał analizy wpływu dodatku błonnika (5-20%) oraz stopnia mikronizacji 

wysoko błonnikowego preparatu owsianego ( 40 - 150µm) na cechy jakościowe pieczywa 

pszennego przy wykorzystaniu metodologii powierzchni odpowiedzi. Zwiększenie stopnia 

zastąpienia mąki preparatem błonnikowym pozytywnie wpływało na wydajność produktu. 

Optymalizację stopnia zastąpienia mąki preparatem błonnikowym oraz wielkości cząstek 

błonnika Autor wykonał przy użyciu matematycznego modelu i wykazał, że bułki pszenne 

powinny być produkowane z dodatkiem 7,704% preparatu błonnikowego o wielkości cząstek 

125,97µm. W zależności od stopnia zastąpienia mąki preparatem błonnikowym oraz od 

wielkości cząstek błonnika uzyskano odpowiednie cechy jakościowe bułek pszennych (barwę, 

teksturę, wydajność i zawartość błonnika ogółem). Ważnym dokonaniem badawczym Autora 

uzyskanym w wykonanej pracy jest wykazanie, że dodatek preparatu wysokobłonnikowego o 

różnym stopniu rozdrobnienia do produkcji bułek pszennych wpływał na poprawę ich jakości 

i uzyskał wysoką akceptację konsumencką. 

W trzeciej publikacji Autor badał wpływ wielkości cząstek preparatu z �-glukanem na 

właściwości wzbogaconych bułek pszennych. W badaniach zastosował trzy stopnie 

mikronizacji preparatu błonnikowego (100, 195 i 280µm) i dodatek błonnika pokarmowego 

(0%, 5%, 10%, 15% i 20% ). Na podstawie przeprowadzonych badań reologicznych, pomiaru 

składowych barwy, tekstury, porowatości miękiszu Autor udokumentował, że zastosowanie 
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różnych stopni mikronizacji preparatu błonnikowego z wysoką koncentracją B-glukanu 

wpływa pozytywnie na jakość bułek pszennych. 

Na zakończenie opisu osiągnięcia naukowego Doktorant zamieścił stwierdzenia i 

wnioski. Przedstawiona rozprawa doktorska wykonana została za pomocą poprawnych metod 

badawczych przy wykorzystaniu właściwie dobranych nowoczesnych metod 

instrumentalnych. Odnosząc się do praktycznych aspektów pracy pragnę podkreślić, że 

niektóre z proponowanych rozwiązań nadają się do wdrożenia w przemyśle. 

W podsumowaniu stwierdzam, że przedstawione do recenzji osiągnięcie naukowe 

stanowiące podstawę postępowania doktorskiego jest oryginalne i wartościowe, a tym samym 

spełnia wymagania stawiane rozprawom doktorskim, wymienione w ustawie o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14.03.2003 

r. (Dz. U. Nr 65, poz. 595, ai1. 13.1 z późn. zm.). Wnioskuję zatem do Wysokiej Rady

Wydziału Nauk o Żywienia Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie o dopuszczenie 

mgr inż. Marcina Kurka do dalszych etapów przewodu doktorskiego .. 

Ze względu na moją wysoką ocenę recenzowanej pracy, wynikającą z dużego zakresu 

badań, uzyskania wartościowych rezultatów oraz umiejętnego zinterpretowania wyników, 

proponuję wyróżnienie osiągnięcia naukowego stanowiącego podstawę postępowania 

doktorskiego Pana mgr inż. Marcina Kurka. 

Kraków, 16. 11. 2015 r. 
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