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Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Dominiki Guzek
obejmująca

ocenę osiągnięcia naukowego w postaci cyklu publikacji pt. „Ocena czynników 
determinujących teksturę mięsa oraz występujących między nimi współzależności" oraz 

pozostałego dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego

Stosownie do zapisów ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki [ze zmianami z dnia 18. 03. 2011 r. -  Art. 2] recenzja moja obejmuje ocenę osiągnięcia 

naukowego. Zobowiązany jestem także do wypowiedzenia się, czy osiągnięcie oraz inne 

dokonania Habilitantki uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, wskazują na znaczny Jej 

wkład w rozwój określonej dyscypliny naukowej oraz czy Dr inż. Dominika Guzek wykazuje 

się istotną aktywnością naukową i jak oceniam Jej dorobek organizacyjny i dydaktyczny.

Niniejszą ocenę wykonałem w oparciu o przygotowaną przez Habilitantkę 

dokumentację, która obejmowała:

1. Odpis dyplomu doktorskiego (Załącznik nr 1),

2. Autoreferat w języku polskim (załącznik nr 2) i angielskim (Appendix no 2),

3. Wykaz opublikowanych prac naukowych oraz informacja o osiągnięciach
dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki (w języku polskim -
Załącznik nr 3 i angielskim -  Appendix no 3),

4. Oświadczenia współautorów (Załącznik nr 4),

5. Kopie prac wchodzących w skład jednotematycznego cyklu publikacji stanowiącego
osiągnięcie naukowe (Załącznik nr 5).

Dr inż. D. Guzek podała także swoje dane kontaktowe, które umożliwiały ewentualny 

bezpośredni z Nią kontakt (Załącznik nr 6).

1. Informacje ogólne o Kandydatce do stopnia doktora habilitowanego

Dr inż. Dominika Guzek jest absolwentką Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i 

Konsumpcji, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, którą ukończyła w 2005 

broniąc pracę magisterską pt. „Wpływ wybranych aspektów procesu technologicznego w



tworzeniu mięsnych produktów dwurodnych". Efektem studiów było uzyskanie stopnia 

magistra inżyniera na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka w zakresie: 

żywienia człowieka i nauk konsumenckich.

Stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia 

uzyskała na tym samym Wydziale w 2010 r. po obronie dysertacji doktorskiej: „Analiza 

wpływu niektórych parametrów procesu technologicznego obróbki wybranych warzyw na 

cechy jakościowe". Promotorem pracy była prof. SGGW dr hab. Agnieszka Wierzbicka, a 

realizowała ją w ramach studiów doktoranckich na tej uczelni.

Pracę zawodową rozpoczęła już wcześniej w jednostce, w której realizowała swe 

badania związane z doktoratem tj. w Zakładzie Techniki w Żywieniu w Katedrze Techniki i 

Technologii Gastronomicznej w grudniu 2009 na stanowisku asystenta. Jej praca naukowo- 

badawcza związana jest z analizą cech fizycznych surowców oraz produktów roślinnych i 

zwierzęcych przy zastosowaniu nowoczesnych, niedestrukcyjnych metod oceny.

2. Ocena osiągnięcia naukowego

Osiągnięciem naukowym Dr inż. Dominika Guzek, będącym podstawą ubiegania się o 

stopień naukowy doktora habilitowanego (zgodnie z art. 16 ust.2 Ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach naukowych i tytule w 

zakresie sztuki Dz. U. 65, poz.595 z późn. zm.) jest cykl 7 publikacji naukowych powiązanych 

tematycznie pt.: „Ocena czynników determinujących teksturę mięsa oraz występujących 

między nimi współzależności" opublikowanych w latach 2012-2014. Ich lista przedstawia się 

następująco:

1. Guzek D., Głąbska D., Pogorzelski G., Kozań K., Pietras J., Konarska M., Sakowska 
A., Głąbski K., Pogorzelska E., Barszczewski J., Wierzbicka A. 2013. Variation of meat quality 
parameters due to conformation and fat class in Limousin bulls slaughtered at 25 to 27 
months of age. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 26, 716-722. (IF2013=0,563; 
punkty MNiSW: 25)

2.Guzek D., Głąbska D., Głąbski K., Pogorzelski G., Barszczewski J., Wierzbicka A. 
2015. Reiationships between sarcomere length and basie composition of infraspinatus and 
longissimus dorsi muscle. Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences. 39, 96-101. 
(IF2015=0,242; punkty MNiSW: 15)

3.Guzek D., Głąbska D., Głąbski K., Wierzbicka A. 2016. Influence of Duroc breed 
inclusion into Polish Landrace maternal line on pork meat quality traits. Anais da Academia 
Brasileira de Ciencias. 88, In press. (IF2015=0,734; punkty MNiSW: 25)

4 .Guzek D., Głąbska Dv Lange E., Głąbski K., Wierzbicka A. 2014. Study of beef blade
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muscles differentiation depending on conformation and fat class. Turkish Journal of 
Veterinary & Animal Sciences. 38, 195-199. (IF2014=0,242; punkty MNiSW: 20)

5.Guzek D., Głąbska D., Gutkowska K., Woźniak A., Wierzbicki J., Wierzbicka A. 2015. 
Analysis of the factors creating consumer attributes of the roasted beef steaks. Animal 
Science Journal. 86, 333-339. (IF2015=0,960; punkty MNiSW: 25)

6.Guzek D., Głąbska D., Wierzbicka A., Wierzbicki J., Cierach M. 2012. Relationship 
between basie beef texture attributes and their perception by Polish consumers. Italian 
Journal of Food Science. 24, 231-239. (IF2012=0,444; punkty MNiSW: 20)

7.Guzek D., Głąbska D., Gutkowska K., Woźniak A., Wierzbicki J., Wierzbicka A. 2015. 
Influence of cut and thermai treatment on consumer perception of beef in Polish trials. 
Pakistan Journal of Agricultural Sciences. 78, 533-538. (IF2015=1,049; punkty MNiSW: 30).

We wszystkich ww. pracach Dr inż. D. Guzek jest pierwszym i korespondencyjnym 

autorem. Sumaryczny impact factor (if) ww. publikacji wynosi 4,234, a suma punktów 

wyznaczona w oparciu o zestawienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w 

sprawie wykazu czasopism naukowych punktowanych -  160.

Wkład Wnioskodawczyni w przygotowanie wymienionych publikacji obejmował 

opracowanie koncepcji artykułu, zaplanowanie przeprowadzonych badań, opis 

doświadczenia, opracowanie i przeprowadzenie analizy materiału doświadczalnego, 

graficzne i tabelaryczne przedstawienie wyników, weryfikację wzorów predykcyjnych, jeśli 

takie były zastosowane i przygotowanie manuskryptu. Procentowo Jej udział w tych pracach 

wynosił od 50 do 60%.

Habilitantka nadmienia, że wszystkie te prace zostały wykonane w ramach projektu 

„Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody" 

(POIG.01.03.01-00-204/09-00) oraz „Biożywność -  innowacyjne, funkcjonalne produkty 

pochodzenia zwierzęcego" (POIG.01.01.02-14-090/09-00).

Głównym celem prezentowanego osiągnięcia naukowego była analiza czynników 

wpływających na cechy tekstury mięsa wołowego i wieprzowego, na podstawie oceny 

instrumentalnej i konsumenckiej, jak również określenie stopnia ich współzależności. 

Ponieważ w ten sposób sformułowane cele były dość ogólnym wskazaniem kierunku badań, 

dlatego też Habilitantka uściśliła je stwierdzając, że skupi się na następujących zagadnieniach 

szczegółowych, które stanowiła ocena:

- wpływu struktury mięsa, rodzaju mięśnia i jego funkcji przyżyciowej na cechy
jakościowe mięsa,

- wpływu cech przedubojowych oraz klasyfikacji poubojowej na strukturę
i teksturę mięsa,
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-współzależności między wybranymi cechami jakości mięsa oraz

- możliwości zastosowania właściwej obróbki cieplnej elementów kulinarnych dla 
poprawy jakości doświadczanej przez konsumenta.

Na podstawie ww. celów szczegółowych sformułowała następujące hipotezy 

badawcze:

- długość sarkomerów zależy od rodzaju mięśnia oraz od wybranych cech osobniczych 

zwierzęcia,

- struktura pierwotna mięśnia wpływa na teksturę mięsa mierzoną instrumentalnie 
oraz na jego kruchość po obróbce cieplnej w ocenie konsumenckiej,

- klasa uformowania i otłuszczenia tusz wołowych nie ma wpływu na jakość mięsa 
postrzeganą przez konsumentów, w tym na jego teksturę,

- rodzaj mięśnia oraz zastosowana obróbka cieplna wpływa na doświadczoną jakość 
mięsa.

Badania w dominującej mierze zostały przeprowadzone na mięsie bydła, aczkolwiek 

materiałem doświadczalnym w trzeciej z ww. wymienionych prac była również wieprzowina.

Wartość tych prac wyznaczają wskaźniki stosowane w parametrycznej ocenie 

dorobku naukowego jednostek naukowo-badawczych i można jednoznacznie stwierdzić, że 

są one wysokie. Wszystkie prace zostały opublikowane w czasopismach z listy JCR i przez to 

ich zasięg jest światowy.

Pozostawienie opinii o tych pracach tylko poprzez przedstawienie sumy punktów 

jakie są przyznawane za opublikowanie pracy w określonym czasopiśmie bez szczegółowej 

analizy przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników mogłoby sugerować powierzchowne 

ich potraktowanie. Stąd też analizując je szczegółowo stwierdzam, że postawione cele mogą 

w niektórych wypadkach sugerować, że odpowiedź na zadane w nich pytania jest prosta lub 

wręcz oczywista. Kto bowiem spośród osób przygotowujących potrawy mięsne nie zdaje 

sobie sprawę, że kotleta schabowego nie otrzyma się z mięsa z łopatki, czy wykorzystując 

mięsień najdłuższy grzbietu można z niego, w zależności od zastosowanego zabiegu 

kulinarnego, przygotować bardzo wiele różnych potraw zadawalających podniebienie nawet 

najbardziej wybrednych konsumentów. To są pytania, które dla wielu praktyków są w 

zasadzie retoryczne, choć nie wszyscy spośród nich zdają sobie sprawę, że ich wybory wiążą 

się z wpływem struktury mięsa, rodzajem mięśnia i jego funkcji przyżyciowej na jego cechy 

jakościowe. Te właściwości określają możliwości zastosowania określonej obróbki cieplnej
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elementów kulinarnych dla kreowania jakości doświadczanej przez konsumenta. Tak 

postawione pytania zostały zweryfikowane w tym osiągnięciu wskazując, że rozwiązania 

praktyczne są uzasadnione również naukowo.

To praktyczne podejście znalazło również wyraz w tym, że w przypadku wołowiny i 

wieprzowiny (trzecia z prac osiągnięcia) przy analizie wpływu czynników przed i 

poubojowych na długość sarkomerów zrezygnowano ze zróżnicowania czasu 

przechowywania mięsa po uboju, choć znanym jest, że oddziałuje on na jego jakość.

Mięso bydła pochodziło z byczków rasy Limousin w wieku 25, 26 i 27 miesięcy. To 

małe zróżnicowanie wieku znalazło potwierdzenie w braku wpływu wieku zwierząt na 

długość sarkomerów i na kruchość mięsa wołowego mierzoną instrumentalnie.

Stwierdzone zróżnicowanie długości sarkomerów w odcinku lędźwiowym i 

piersiowym mięśnia najdłuższego grzbietu jest potwierdzeniem zaleceń Kauffmana i in. 

(Meat Sci. 1991, 28, 3, 259-65) w stosunku do wieprzowiny. Zalecali oni uściślanie miejsca 

badań, na co wskazują wyniki uzyskane przez Habilitantkę na wołowinie.

Interesujące są wyniki pokazujące współzależność między pH a długością sarkomerów 

(praca I.B.l), które w nieco odmienny sposób wskazują jak zróżnicowane przemiany 

poubojowe mogą powodować rozluźnienie struktury mięsa. Mięso dojrzałe ma z reguły 

mniejsze zakwaszenie, co może być konsekwencją bardziej zaawansowanej proteolizy i 

prowadzić do zwiększania się długości sarkomerów.

Dr inż. D. Guzek w swym osiągnięciu zwraca uwagę na dość rzadko badane mięśnie 

łopatki. Oceniła wpływ rodzaju włókien mięśniowych na cechy jakości poszczególnych mięśni 

tej części zasadniczej, co uważam za bardzo interesujące. Zastanawia mnie jedynie przyczyna 

uproszczenia przez Habilitantkę klasyfikacji typów włókien mięśniowych. Zgodnie z 

zastosowaną w osiągnięciu klasyfikacją (Kirchofer i wsp. 2002) mięsień trójgłowy ramienia 

zaliczają oni do typu mięśni pośrednich. Bardzo dobrym wnioskiem jest sugestia, że 

zawartość białka i tłuszczu śródmięśniowego mogą być związane równocześnie z rodzajem 

włókien w mięśniu i długością sarkomerów.

Projekty, które stanowiły bazę materiałową do przeprowadzenia badań objętych 

osiągnięciem wykorzystywały żywiec wystandaryzowany. Pozwoliło to na wyciąganie daleko 

idących wniosków odnośnie zależności między klasą umięśnienia/uformowania i otłuszczenia 

a jakością mięsa. Podzielam całkowicie opinię, że w analizowanym zakresie przy produkcji 

żywca w Polsce trudno znaleźć wiążącą zależność zarówno między klasą uformowania, jak i
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otłuszczenia (system (S)EUROP) a wskaźnikami jakości mięsa (kruchość, długość sarkomerów, 

barwa mięsa wołowego). Praca Polkinghorne i Thompsona (Meat Sci. 2010, 86, 227 -  235) 

podobnie jak i oceniane osiągnięcie wskazują na potrzebę oddzielenia klasyfikacji tusz od 

oceny jakości mięsa.

Uzupełnieniem tych stwierdzeń jest obserwacja Dr inż. D. Guzek określająca 

zależności między klasą otłuszczenia a elementami składu podstawowego (zawartość 

tłuszczu, wody i tkanki łącznej). Przy okazji chciałbym zwrócić uwagę, że trochę zbyt ostro 

zabrzmiało dla mnie stwierdzenie przy definiowaniu celu pracy I.B.3, że nie ma żadnych 

danych odnośnie specyficznego wpływu rasy Duroc na właściwości mięsa przy krzyżowaniach 

z różnymi rasami. Cytowane w tej pracy, między innymi polskie publikacje, wskazują te 

zależności, aczkolwiek nie zawsze pokrywają one się z tymi samymi krzyżowaniami, co 

analizuje Habilitantka. Swoimi badaniami poszerza tę ocenę.

Nieco dyskusyjny jest dla mnie wniosek, aczkolwiek jest on poprawny, że „kruchość 

mięsa nie ma decydującego wpływu w ocenie ogólnej dokonywanej przez konsumentów" 

(załącznik nr 2, str. 19/20). Wynika on z bardzo szerokich badań konsumenckich opisanych w 

rozdziale 3.4. tego osiągnięcia (Wpływ rodzaju mięśnia i obróbki cieplnej na cechy tekstury 

mięsa w ocenie konsumenckiej -  publikacje I.B.5., I.B.6., I.B.7.). Habilitantka powołuje się na 

podobny wynik uzyskany przez Polkinghorne i in. (2011). Opinie te są odmienne od wyników 

badań innych autorów zacytowanych przez Dr inż. D. Guzek już w pierwszym zdaniu tego 

rozdziału. Wynika z nich, że „Smakowitość mięsa, odbierana przez konsumentów, jest 

determinowana przede wszystkim przez jego kruchość (Destefanis i wsp., 2008) i soczystość 

(Robbins i wsp., 2003)". Przyjmując opinię Habilitantki obawiam się, że uzyskanie takiej 

zależności w przypadku badań konsumenckich wynika prawdopodobnie przede wszystkim z 

permanentnego braku czasu u wielu osób, który należałoby przeznaczyć na przygotowanie 

posiłków i co często się z tym wiąże niezbyt głębokiej znajomości sztuki kulinarnej przez 

zwykłych konsumentów. Powyższe odnosi się szczególnie do sporządzania potraw z 

wołowiny. Sytuacja ta nie jest jednak wyjątkowa dla Polski. Ww. praca Polkinghorne i in. 

(2011) wskazuje, że podobny wynik można uzyskać prowadząc badania w innych krajach, 

nawet w Japonii. Aby sytuację poprawić potrzeba upowszechniać efekty projektów, między 

innymi tych, które przyczyniły się do przeprowadzenia badań Habilitantki. Wymaga to jednak 

czasu.
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Podsumowując prace opisane w osiągnięciu uważam je za wartościowe mimo uwag, 

które przedstawiłem przy analizie tego opracowania. Poszerzyło ono wiedzę odnośnie relacji 

jakie determinują jakość mięsa poprzez pogłębioną analizę jednoczesnego wpływu długości 

sarkomerów i przetłuszczenia śródmięśniowego mięsa.

Osiągnięcie obejmuje jedynie 7 prac, które Habilitantka opublikowała. Jest ona 

jednak jeszcze autorką lub współautorką (w dominującej większości) 101 innych prac.

3. Ocena pozostałych osiągnięć naukowych, organizacyjnych i popularyzujących wiedzę

Dr inż. Dominika Guzek w swym dorobku wydziela osiem grup tematycznych, a 

mianowicie:

1. niedestrukcyjne metody analityczne w ocenie cech fizycznych żywności,
2. sektor mięsa wieprzowego i wołowego oraz perspektywy jego rozwoju,
3. kierunki zmian w przetwórstwie mięsa czerwonego i jego wyrobów,
4. analiza możliwości zastosowania metody komputerowej analizy obrazu w ocenie 

jakości mięsa,
5. analiza możliwości oceny i wpływu na barwę mięsa i jego przetworów,
6. możliwości modyfikacji składu recepturowego pieczywa,
7. jakość mięsa zwierząt z produkcji niszowej,
8. kształtowanie i ocena jakości warzyw i grzybów.

Pokazują one jak zmieniały się zainteresowania Habilitantki i Jej warsztat pracy. Jest to 

olbrzymie pole badawcze. Domyślam się, że zdobycie wiedzy koniecznej do analizy tak 

szerokiego obszaru nauki wymagało od Niej ogromnego wysiłku. Jestem pełen uznania dla 

dorobku Dr inż. Dominiki Guzek. Przy dokonywaniu krótkiego opisu sylwetki Habilitantki 

wspomniałem, że Jej praca naukowo-badawcza związana jest z analizą cech fizycznych 

surowców oraz produktów roślinnych i zwierzęcych, w tym zastosowaniu nowoczesnych, 

niedestrukcyjnych metod oceny. Dużą uwagę w swoich publikacjach poświęca temu 

zagadnieniu i uważam, że jest to bardzo dobry kierunek badań. Szczególne zainteresowanie 

zwraca na komputerową analizę obrazu (KAO) jako jedną z niedestrukcyjnych metod, która 

jak pisze w „Autoreferacie" daje szansę na „powtarzalną i obiektywną ocenę jakości i czasem 

pozwala na pokonanie ograniczeń tradycyjnych metod związanych z czaso- i 

kosztochłonnością” . Póki co postęp nauki nie osiągnął jednak takiego poziomu, aby przy 

pomocy tej metody można było dokonać pomiaru długości sarkomerów bez ingerencji 

„skalpela". Obecnie możemy te pomiary znacznie przyspieszyć, gdyż dawniej wymagały 

olbrzymiego nakładu czasu i to nawet, gdy pomiar wykonywano przy pomocy lasera

7



(Fleischwirtschaft 1987, 67, 4, 461 -  465). Duże nadzieje pokłada Habilitantka w technikach 

związanych ze spektroskopią w bliskiej poczerwieni. Wspomina o nich w swych pracach i 

wykorzystywała je w badaniach.

Współczesny konsument poszukuje produktów żywnościowych, które cechuje nie 

tylko wysoka wartość odżywcza gwarantowana poprzez odpowiedni udział białka, tłuszczu i 

cukrowców, ale również takich, które dostarczają niezwykle rzadkich składników biologicznie 

aktywnych. Te zagadnienia znajdują się także w polu zainteresowania Habilitantki. Jej 

opracowania na ten temat są bardzo ciekawe i wskazują na duży potencjał jaki stanowi ten 

kierunek badań. W załączniku nr 2 na str. 31 wspomniany jest patent P.404630 „Sposób 

wytwarzania wyrobów mięsnych wieprzowych o kontrolowanej alergenności" pozwalający 

na podniesienie zdrowotności przetworów mięsnych. Rozwiązanie bardzo ciekawe i celowe 

do wprowadzenia do praktyki przemysłowej. Wspominam je, gdyż istotą tego opracowania 

nie jest jednak redukcja zawartości soli, na co wskazuje Dr inż. D. Guzek.

Podobne emocje związane są z produkcją niszową, w tym szczególnie z 

wykorzystaniem mięsa z dziczyzny. Pisząc o mięsie dzików rzadko wspomina się, że w wieku 

ok. 10 miesięcy ich masa wynosi ok. 34 kg. Cięższe osobniki są znacznie starsze i zachowanie 

niezaprzeczalnych wartości tego surowca wymaga bardzo wyszukanych rozwiązań. Podczas 

marynowania, które podnosi walory sensoryczne mięsa mogą uchodzić do zalewy właśnie 

biogenne składniki, które zawierało mięso. Inny bardzo ciekawy obszar badań Habilitantki 

stanowią prace dotyczące mięsa strusi (publikacja II.A.7 i dwa zgłoszenia patentowe).

Praca badawcza Dr inż. D. Guzek w jej początkowym etapie działalności dotyczyła 

surowca roślinnego. W wielu wypadkach działania przetwórców mięsa pokrywają się z tymi, 

które występują przy przetwarzaniu surowców roślinnych. Uwagę moją zwróciły opisywane 

przez Habilitantkę efekty procesów niskotemperaturowego blanszowania połączonych z 

moczeniem w 1% roztworze CaCI2. Rozjaśnienie barwy zielonej warzyw trudno wyjaśnić 

podobnym procesem, jaki zachodzi podczas utlenowania mioglobiny w mięsie. Jedynym 

rozsądnym rozwiązaniem jest degradacja chlorofilu, która z reguły prowadzi do rozjaśnienia 

barwy.

Dr inż. Dominika Guzek deklaruje, że Jej łączny dorobek naukowy obejmuje 101 

pozycji. Dodając prace, które stanowią osiągnięcie jest ich łącznie 108. Stanowią je:

-16 oryginalnych prac twórczych posiadających impactfactor,
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Pominąłem pierwszą pracę wymienioną w załączniku nr 3, gdyż jest oznaczona jako w 
druku. Strona internetowa czasopisma jej nie wymienia i nic nie wskazuje na to, że 
została zatwierdzona do publikacji.

- 20 prac oryginalnych opublikowanych w czasopismach sklasyfikowanych przez 
MNiSzW w grupie B,

- 6 patentów i 4 zgłoszenia patentowe,

-11 prac przeglądowych,

- 6 rozdziałów w monografiach (2 prace o charakterze badawczym i 4 przeglądowe),

- 21 prac popularno-naukowe w czasopismach branżowych,

- 24 komunikaty naukowych i e-postery na konferencjach o zasięgu krajowym 
i międzynarodowym.

W zasadzie w przypadku większości prac, poza tymi opublikowanymi w czasopismach 

branżowych Habilitantka jest współautorką. Jej udział w ich realizacji jest zróżnicowany i 

waha się od 10 do nawet 80%. W patentach z reguły jest niski i wynosi od 5 do 10%, co 

wynika prawdopodobnie również z dużej liczby współtwórców tych osiągnięć.

Niezależnie jednak od tego jak podsumowywać ten dorobek trzeba przyznać, że jest 

on olbrzymi pod względem liczebności. Jeśli weźmie się pod uwagę, że od momentu obrony 

pracy magisterskiej upłynęło 11 lat, oznacza to, że średniorocznie ukazywało się prawie 10 

publikacji. Biorąc pod uwagę ich wartość, którą określają wskaźniki stosowane w ocenie 

parametrycznej jednostek naukowych można z całą pewnością dojść do przekonania, że jest 

to duży dorobek, który można osiągnąć poprzez współpracę z innymi badaczami szczególnie 

przy tak krótkim okresie działalności naukowej.

Sumaryczny impactfactor Jej prac według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie 

z rokiem opublikowania wynosi 17,949. Liczba ta różni się od podanej prze Dr inż. D. Guzek 

(19,801), gdyż jak wspomniałem wcześniej do dorobku nie włączyłem pracy, która jest 

wymieniona w załączniku nr 3 i jest oznaczona jako w druku, a póki co strona internetowa 

czasopisma nie wymienia jej nawet z deklaracją, że została zatwierdzona do publikacji. 

Wśród wskaźników stosowanych do oceny naukowej stosuje się jeszcze indeks Hirscha i 

podaje się liczbę cytowań. Liczba cytowań publikacji według Bazy Web of Science wynosi 9, 

wg Google Scholar 46. Indeks Hirscha wynosi 2 lub 3 w zależności od ww. baz. Sądzę, że 

Habilitantka publikując swe prace w czasopismach bardziej dostępnych dla czytelników nie 

tylko w kraju, ale i na świecie mogłaby uzyskać znacznie lepsze wyniki. Jest to „zalecenie" na 

przyszłość. Wskazane byłoby także, aby bardziej precyzyjnie podawała dane własnych
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publikacji. Uwaga ta dotyczy nawet załącznika nr 3 (pomijanie nr zeszytu w wykazie prac np. 

poz. 25, 26 itp.).

Omawiając dorobek naukowy Habilitantki warto wspomnieć, że Dr inż. D. Guzek 

wymienia jeszcze szereg konferencji, w których wygłaszała referaty (7) lub brała w nich 

aktywny udział (7).

Tak znaczny dorobek naukowy wynika z Jej zaangażowania w działalność naukową. 

Habilitantka deklaruje udział w 3 projektach badawczych. W jednym z nich („BIOŻYWNOŚĆ - 

innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego" nr projektu POIG.01.01.02- 

14-090/09) pełniła funkcję kierownika zadania badawczego nr 7. Kwota wydatków 

kwalifikowanych kierowanego przez Nią zadania wynosiła wg umowy 9 363 386,93 zł brutto. 

W dwóch pozostałych projektach brała udział jako uczestnik. Jeden z tych projektów miał 

międzynarodowy charakter.

Dr inż. D. Guzek brała udział w różnych zespołach eksperckich (Komisja Ewaluacji 

Jednostek Naukowych) i konkursowych, krajowych i międzynarodowych. Pełniła funkcję 

eksperta oceniającego projekty POIG, POIR, Program Badań Stosowanych NCBiR i w 7 

Programie Ramowym Unii Europejskiej. Niezależnie wykonywała także recenzje dla agencji 

zarządzających tymi projektami. Łącznie wydała 43 opinie. Jedna z nich dotyczyła Programu 

BIOSTRATEG.

Na swoim koncie ma też wiele recenzji dla międzynarodowych czasopism (28) i na 

potrzeby konferencji (9).

Habilitantka, jako pracownik SGGW w Warszawie, jest członkiem Rady Wydziału Nauk

0 Żywieniu Człowieka i Konsumpcji od 2014, sekretarzem Wydziałowej Komisji ds. Nauki i 

Oceny Nauczycieli Akademickich od 2014 roku i członkiem Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki

1 Jakości Kształcenia od 2015 roku.

Dr inż. D. Guzek uczestniczyła także w realizacji projektu popularyzatorskiego 

finansowanego z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach konkursu Skills.

Działań o charakterze popularyzatorskim i organizacyjnym w nauce w dorobku 

Habilitantki jest bardzo dużo. Dotyczą udziału w komitetach organizacyjnych [od członka (5) 

po przewodniczenie (1)], naukowym (1 x członek), czy prowadzeniu sesji (1 raz). Brała udział 

w dwóch konsorcjach i sieciach badawczych. Jest członkiem dwóch towarzystw naukowych.

Współprowadziła warsztaty dla Wolontariuszy Stowarzyszenia „Mali Bracia Ubogich" 

oraz warsztaty „Zalecenia żywieniowe dla osób z cukrzycą, zaburzeniami lipidowymi, przy
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uwzględnieniu odpowiedniego doboru produktów spożywczych, w zależności od 

występujących schorzeń".

Trudno się dziwić, że za tak szeroką działalność ma wiele nagród w postaci wyróżnień 

z medalami (3), medali (6 złotych, 3 srebrne i 1 brązowy) przyznawanych na Światowych 

Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik w Belgii, USA, Chorwacji i w 

Warszawie. Jest laureatką dyplomów MNiSzW (4), nagród JM Rektora SGGW (3), jak i nagród 

zagranicznych (3). Wymienianie ich wszystkich zajęłoby wiele miejsca. Można jedynie 

stwierdzić, że te nagrody są dowodem Jej olbrzymiego zaangażowania w pracę na rzecz 

Uczelni i nauki.

4. Ocena dorobku dydaktycznego

Dr inż. Dominika Guzek spełnia się także w realizacji procesu dydaktycznego. Zajęcia 

prowadzi nie tylko na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w 

Warszawie, ale także na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku dietetyka -  

studiach 11° stacjonarnych (od 2010) i niestacjonarnych (od 2013). W latach 2006-2008 

prowadziła seminaria w Wyższej Szkole Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie.

Jest Ona promotorem 12 prac inżynierskich i 3 magisterskich. Bierze udział w 

egzaminach dyplomowych prowadzonych na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i 

Konsumpcji, SGGW w Warszawie. Podejmuje się recenzji prac realizowanych przez 

studentów zagranicznych.

Sprawuje opiekę nad stażystami i praktykantami działającymi w Samodzielnym 

Laboratorium Badań Chemicznych Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie od 2014. Do tej pory staż odbyło 25 studentów, a w praktykach uczestniczyło 10 

studentów.

Pełni Ona funkcję promotora pomocniczego w trzech przewodach doktorskich, a 

funkcję opiekuna naukowego pełni dla 5 doktorantów.

Wszystko to wskazuje, że jest bardzo mocno zaangażowana w nie tylko w badania, 

ale i krzewienie wiedzy.
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5. Podsumowanie

Stwierdzam, że osiągnięcie naukowe Dr inż. Dominiki Guzek, będące podstawą do 

ubiegania się o przyznanie stopnia naukowego doktora habilitowanego (zgodnie z art. 16 

ust.2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

stopniach naukowych i tytule w zakresie sztuki Dz. U. 65, poz.595 z późn. zm.), które stanowi 

cykl siedmiu oryginalnych prac twórczych ujętych pod wspólnym tytułem: „Ocena czynników 

determinujących teksturę mięsa oraz występujących między nimi współzależności" ma 

istotną wartość naukową. Bogaty, o dużej wartości aplikacyjnej jest Jej pozostały dorobek 

naukowy. Niezwykle szeroka jest Jej aktywność w sferze organizacji badań i popularyzującej 

wiedzę. W pracach tych widać Jej olbrzymie zaangażowanie. Jest członkiem różnego rodzaju 

zespołów funkcjonujących na uczelni i poza nią. Wysoko oceniam Jej dorobek dydaktyczny, 

który nie ogranicza się tylko do rodzimej uczelni, ale i innych działających w Warszawie.

Ocena osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych Dr inż. Dominiki Guzek, 

w tym również osiągnięcia naukowego stanowiącego podstawę w postępowaniu o nadanie 

stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie 

technologia żywności i żywienia, daje mi podstawę do stwierdzenia, że Habilitantka spełnia 

wszystkie kryteria określone w Ustawie o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i 

tytule w zakresie sztuki z dnia 14.03.2003 z późniejszymi zmianami w latach 2005 i 2011.

Stąd też wnioskuję o dopuszczenie Dr inż. Dominiki Guzek do dalszego etapu przewodu 

habilitacyjnego zgodnie z ustawą o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki z dnia 14. 03. 2003 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 595, ze zm. w Dz. U. z 2005 r. Nr 164, 

poz. 1365 oraz w Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455).

prof. drhab. Edw«ird Pospiech
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