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Informacje ogólne - uzasadnienie podjęcia tematyki badawczej 

Wzrost, w ostatniej dekadzie, liczby osób z nadwagą i otyłością, objawami cukrzycy 

oraz chorobami układu sercowo-naczyniowego wiąże się ze zbyt dużym spożyciem produktów 

wysokoenergetycznych, wysokotłuszczowych, jak również o dużej zawartości cukru. 

Konsekwencją otyłości jest wiele chorób będących przyczyną zgonów, a także zaburzeń 

zwiększających ryzyko rozwoju miażdżycy. W coraz większym stopniu rośnie świadomość 

konsumentów, którzy oczekują od producentów żywności produktów i przetworów 

niskokalorycznych, o obniżonej zawartości tłuszczu, cholesterolu i cukru, a jednocześnie 

zbilansowanych pod względem zawartości składników mineralnych i witamin, bezpiecznych, 

wygodnych i tanich. Wymagania te postawione przed przemysłem spożywczym skłoniły 

technologów do poszukiwań nowych substancji spełniających powyższe kryteria. Przy 

zastępowaniu sacharozy substancjami słodzącymi należy zwrócić uwagę na funkcje sacharozy 

w kształtowaniu produktów spożywczych. Ilość dodawanych środków słodzących jest bardzo 

zróżnicowana, od niewielkiej, np. niezbędnej w celu zamaskowania goryczy, do znacznej, 

nadającej wyrobom intensywny smak słodki. Każdy ze środków słodzących posiada 

ukierunkowane zastosowanie. Z tego względu nie jest możliwe całkowite zastąpienie cukru 

intensywnymi środkami słodzącymi, bez konieczności wprowadzenia substancji 
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wypełniających. Możliwość wyboru substancji słodzących, z listy dozwolonych do stosowania 

w Polsce, pozwala na tworzenie wyrobów niskokalorycznych, o obniżonej kaloryczności, 

przeznaczonych m.in. dla diabetyków. 

W praktyce trudno znaleźć środek, który wykazywałby wszystkie wspomniane cechy. 

Dlatego też, poszukując kompozycji o odpowiednich właściwościach, najczęściej łączy się 

różne substancje słodzące w mieszaniny, dzięki czemu można nie tylko obniżyć koszt 

„słodzenia", ale poprawić również profil smakowy wyrobów. 

Wybór tematu przez mgr inż. Marlenę Pielak wpisuje się w nurt podejmowanych 

problemów badawczych o dużym znaczeniu dla zdrowia publicznego. W części literaturowej 

Doktorantka dobrze uzasadniła celowość podjęcia badań, zwracając uwagę na czynniki 

wpływające na kształtowanie cech teksturotwórczych oraz smakowo-zapachowych finalnego 

produktu. 

Ocena formalna rozprawy 

Przedstawiona do recenzji praca doktorska liczy 163 numerowanych stron, w tym 45 

tabel, 14 rysunków oraz 10 załączników, w tym 4 tabele. Praca obejmuje 4 rozdziały główne 

oraz wykaz skrótów, streszczenie, podsumowanie, wnioski, bibliografię i wykaz załączników. 

Układ oraz podział na poszczególne rozdziały jest typowy dla opracowań o charakterze 

eksperymentalnym. 

Jednak w tym miejscu mam uwagę do spisu treści, który powinien wiernie 

odzwierciedlać tytuły występujące w pracy. W ocenianej pracy zastosowano numerację 

podrozdziałów I stopnia, czyli 3.2; 4.1; 4.2, podczas gdy w tekście zastosowano numerację 

podrozdziałów II stopnia, czyli 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4 itd., a tego nie ujęto w spisie treści. Punkt 4.3 

powinien być uzupełniony o wyraz „cukru/sacharozy" i powinien brzmieć „Wpływ poziomu 

substytucji sacharozy glikozydami stewiolowymi na jakość (...)". 

Zagadnienie w świetle piśmiennictwa omówione jest na 19 stronach, zakres badań, opis 

zastosowanej metodyki przedstawiono na 22 stronach, prezentację uzyskanych wyników wraz 

z dyskusją na 63 stronach. Wyniki badań zaprezentowano w 49 tabelach i na 14 rysunkach. 

Piśmiennictwo obejmuje łącznie 203 pozycje literaturowe, z których około 19% stanowią 

pozycje z ostatnich pięciu lat. 

Ocena merytoryczna pracy 

Dokonany wybór tematu uważam za bardzo trafny, bowiem współczesny konsument 

poszukuje produktów o niskiej zawartości cukru, ale jednocześnie spełniających jego 

oczekiwania sensoryczne. Jest to również forma poszerzenia asortymentu produktów o niskiej 
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zawartości cukru przeznaczonych, szczególnie dla diabetyków. Cel pracy poprzedzono 

przeglądem piśmiennictwa, którego lektura budzi niedosyt z powodu zbyt zawężonego 

podejścia do zagadnienia będącego przedmiotem dysertacji. Rozdział ten zamieszczono na 

19 stronach wydruku i podzielono na 7 podrozdziałów. W rozdziale tym bardzo skrótowo 

omówiono podział zamienników cukru, regulacje prawne, wartość odżywczą i skład 

chemiczny stewii, wpływ glikozydów stewiolowych na smak, właściwości technologiczne 

i prozdrowotne glikozydów stewiolowych oraz ich zastosowanie. Podrozdział 1.1 („Cukier 

i jego zamienniki"), kluczowy dla podjętego tematu, jest moim zdaniem, niewystarczająco 

opisany. Rysunek 1 „Podział substancji słodzących" nie w pełni przedstawia aktualne 

dopuszczone środki słodzące - brakuje, np. manniotolu i erytrytolu. W tabeli 9 podana 

zawartość kwasu foliowego powinna być wyrażona w „mg/100 g s.m. ekstraktu". 

Przedstawione w przeglądzie literaturowym informacje w pełni uzasadniają celowość 

podjęcia badań nad możliwością zastosowania glikozydów stewiolowych w przetworach 

z jabłek. 

Główny cel i zakres zadań badawczych zostały określone prawidłowo. Doktorantka 

postawiła cztery hipotezy badawcze i przedstawiła zakres badań. Jednak moim zdaniem 

rozdział ten powinien kończyć się na 4 punkcie „Modelowe badania technologiczne", 

a pozostały opis poszczególnych eksperymentów, jak również schemat badań powinny być 

zamieszczone w rozdziale ,Materiał i metody badań". Chciałabym zwrócić uwagę na 

sformułowanie celu pracy, który w mojej opinii powinien być zmodyfikowany {„Celem pracy 

(...) akceptowanego sensorycznie poziomu substytucji w niskosłodzonych przetworach (...) 

poprzez optymalizację substytucji glikozydów stewiolowych i innych składników.''''). Zdanie to 

powinno przyjąć następującą formę „Celem pracy (...) akceptowanego sensorycznie poziomu 

substytucji sacharozy w niskosłodzonych przetworach (...) poprzez optymalizację substytucji 

sacharozy glikozydami stewiolowymi i dodatek innych składników.'" Na rys. 2 znajduje się 

zapis „dodatek (...) glikozydów stewiolowych", podczas gdy w rzeczywistości był to poziom 

substytucji sacharozy glikozydami stewiolowymi. Dodatek odnosi się do całości materiału. 

Zbędna jest również informacja przedstawiona na rys. 2 „Badania sensoryczne", bowiem 

wyżej, na tym schemacie, Doktorantka zamieściła informacje o ocenie sensorycznej metodą 

profilowania oraz ocenę konsumencką. Nadto schemat ten powinien być uzupełniony 

o informacje dotyczące dalszych badań przetworów jabłkowych po okresie przechowywania. 

Przyjęty zakres badań był realizowany z zastosowaniem właściwych metod opisanych 

w rozdziale „Materiał i metodyka". Badania przeprowadzono w czterech etapach. Pierwszy 

etap pracy obejmował przegląd rynku produktów spożywczych pod kątem dostępności 

przetworów jabłkowych i wyrobów z glikozydami stewiolowymi na polskim rynku. Na 
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podkreślenie zasługuje wykorzystanie możliwych kanałów dystrybucji produktów z udziałem 

glikozydów stewiolowych. Drugim etapem były badania ankietowe dotyczące znajomości 

glikozydów stewiolowych, produktów z ich udziałem oraz poziomu ich spożycia wśród 

ankietowanych. Badania te Doktorantka przeprowadziła przy użyciu kwestionariusza 

ankietowego wśród 2000 dorosłych respondentów, co pozwalało na uzyskanie wiarygodnych 

wyników badań. W pracy mgr inż. Marlena Pielak analizowała częstotliwość spożycia cukru, 

przetworów z udziałem cukru, a także stosowania substancji słodzących. Pozwoliło to na 

oszacowanie zainteresowania przyszłych konsumentów produktami o niskiej zawartości cukru 

z udziałem glikozydów stewiolowych. Zasadniczo dobór metod badawczych jest poprawny, 

jednak niektóre szczegóły budzą wątpliwości, np. w pytaniu 8 pominięto napoje, czy wyroby 

cukiernicze, a one są często spożywane. Z kolei pytanie 9 „Czy spożywa Pan/Pani dżemy?" 

zawiera trzy odpowiedzi: „Tak, Nie, Sporadycznie", ale nie podano informacji, jak ma 

postępować ankietowany, jeżeli wybierze odpowiedź „Nie". Czy odpowiada na kolejne 

pytanie? Czy jest pominięty w obliczeniach? Podobna uwaga odnosi się do pytań: 13, 15 i 16. 

Uzyskane wyniki zostały poddane obróbce statystycznej przy użyciu analizy wariancji 

i wielowymiarowej analizy skupień. 

Kolejny etap pracy obejmował badania technologiczne. Doktorantka na początku tego 

etapu badań określiła siłę słodzącą glikozydów stewiolowych, dzięki czemu mogła ustalić 

poziom wymiany sacharozy glikozydami stewiolowymi w recepturze przetworów z jabłek. 

W następnym etapie mgr inż. Marlena Pielak przygotowała przetwory z jabłek z udziałem 

sacharozy, jak również substytucją sacharozy glikozydami stewiolowymi na różnych 

poziomach oraz dodatkami funkcjonalnymi takimi jak: pektyna amidowana i kwas cytrynowy. 

Wszystkie próby Doktorantka przygotowała w dwóch wariantach, tj. jako bardzo 

niskosłodzone i niskosłodzone. Przygotowane przetwory owocowe były poddane ocenie 

sensorycznej metodą profilowania oraz ocenie konsumenckiej, w której wzięło udział 120 

osób. Najlepiej ocenione przetwory z jabłek Doktorantka poddała ocenie fizykochemicznej 

oraz mikrobiologicznej zarówno po wyprodukowaniu, jak również po upływie 3 i 6 miesięcy 

przechowywania. Analizę statystyczną otrzymanych wyników, w tym analizę składowych 

głównych (PCA), Doktorantka przeprowadziła z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi 

statystycznych. 

Reasumując, dobór metod i sposób ich wykorzystania w badaniach świadczą o dobrej 

znajomości warsztatu badawczego. Przedstawiona do opinii praca, zawiera bardzo obszerną 

część doświadczalną, odpowiednio usystematyzowaną i opisaną, co jednoznacznie podkreśla 

wartość pracy. 
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Rozdział „Omówienie wyników i ich dyskusja" składa się z trzech podrozdziałów. 

Wyniki badań zostały starannie opracowane i przejrzyście przedstawione w tabelach oraz na 

rysunkach. Rozdział ten został przedstawiony na 63 stronach, co stanowi ponad 38% 

opracowania. Pani mgr inż. Marlena Pielak poprawnie analizowała stwierdzone zależności, 

zarówno wynikające z postępowania metodycznego, analizy statystycznej, jak również z 

danych literaturowych. Doktorantka na przykładzie badań oferty rynku warszawskiego 

stwierdziła, że na polskim rynku jest niewielki wybór produktów z glikozydami stewiolowymi, 

co potwierdziło słuszne założenie pracy. W tabeli 26 przedstawiającej zestawienie substancji 

słodzących zawierających glikozydy stewiolowe podana jest nazwa jednego z polioli jako 

„erytrol". Taka terminologia często jest stosowana w publikacjach popularnych. Jednak w 

pracach naukowych należy kierować się Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 

18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych, w którym środek ten 

zapisany jest jako „erytrytoł". Doktorantka opisując asortyment produktów z udziałem stewii 

(str. 64) niewłaściwie sformułowała zdanie „Największy wybór na rynku był napojów 

herbacianych słodzonych glikozydami stewiolowymi. Napoje te występują z ekstraktem z 

zielonej oraz czarnej herbaty w różnych smakach". Wydaje się, że bardziej precyzyjnie 

brzmiałoby zdanie „Spośród napojów niegazowanych zawierających glikozydy stewiolowe 

największy asortyment stanowiły napoje herbaciane. Zawierały one najczęściej ekstrakt z 

zielonej oraz czarnej herbaty". 

Wyniki badań ankietowych wskazały na wysokie spożycie cukru wśród ankietowanych, 

ale także na ich zainteresowanie różnymi formami działań w celu ograniczenia spożycia cukru. 

Przedstawiając wyniki z tej części badań Doktorantka wyrażała je w procentach, przy czym 

niektóre wyniki były podane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku (Rozdz. 4.2.1 

i 4.2.2), inne do pierwszego miejsca albo jako liczby całkowite. Moim zdaniem nie ma 

potrzeby podawania wyników z badań ankietowych z taką dokładnością, a przynajmniej 

sposób zapisu wyników powinien być ujednolicony. Podobna uwaga dotyczy zapisu danych w 

podrozdziale 4.2.2. Zdanie (str. 74) „W tabeli 35 zaprezentowano spożycie przetworów 

słodzonych przez ankietowanych" powinno mieć brzmienie „W tabeli 35 zaprezentowano 

częstotliwość spożycia przetworów słodzonych przez ogół ankietowanych ". Z kolei w legendzie 

(pod tabelą 35) przy zapisie „3 razy w tygodniu" nie podano wartości skali, jak się domyślam 

przez przeoczenie. Moim zdaniem w pracy należałoby zamieścić tabelę, która przedstawiałaby 

zależność między spożyciem cukru a oceną sensoryczną przetworów z substytucją cukru 

glikozydami stewiolowymi, o czym Doktorantka wzmiankuje na stronie 95. W tym miejscu 

chciałabym nadmienić, że Tabela 37 jest cytowana w niewłaściwym miejscu. 
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Badania te pozwoliły wyłonić grupę osób, do których byłyby skierowane przetwory 

z jabłek z udziałem glikozydów stewiolowych. Cennym osiągnięciem realizowanej pracy 

doktorskiej jest ustalenie optymalnego poziomu wymiany sacharozy glikozydami 

stewiolowymi bez pogorszenia cech sensorycznych przetworów jabłkowych. Doktorantka 

wykazała, że wysokie poziomy substytucji cukru glikozydami stewiolowymi obniżają jakość 

sensoryczną przetworów. Wskazała również, że zastosowanie dodatków funkcjonalnych 

w postaci pektyny i kwasu cytrynowego pozwala na zwiększenie poziomu substytucji 

sacharozy glikozydami stewiolowymi. 

W tym miejscu chciałabym zaznaczyć, że tytuł podrozdziału 4.3.6 „Zmiany jakości 

sensorycznej przetworów z jabłek z dodatkiem glikozydów" należałoby uzupełnić 

sformułowaniem „po okresie przechowywania". Badania przetworów jabłkowych po okresie 

przechowywania wykazały, iż dodatek pektyn i kwasu cytrynowego wpłynął korzystnie na 

zawartość wit. C, pH i kwasowość ogólną oraz stabilizował barwę podczas przechowywania. 

Przetwory jabłkowe przechowywane przez 3-6 miesięcy w temperaturze 22°C wykazały dobrą 

jakość pod względem mikrobiologicznym. 

Pani mgr inż. Marlena Pielak odniosła się do uzyskanych wyników w świetle dostępnej 

literatury w podrozdziałach: 4.2.4; 4.3.3. oraz 4.3.9. Jest ona przeprowadzona właściwie, co 

wskazuje na bardzo dobrą znajomość zagadnienia w świetle literatury. 

Na podkreślenie zasługuje rozdział „Podsumowanie", w którym Doktorantka 

przedstawiła najważniejsze wyniki badań nawiązując jednocześnie do postawionych hipotez 

badawczych, co znacznie ułatwiło wnioskowanie. 

Praca kończy się 5 wnioskami, które odpowiadają na postawione hipotezy badawcze. 

Rozdział ten, moim zdaniem, również powinien być rozdziałem numerowanym, podobnie jak 

poprzednie rozdziały. Analogiczna uwaga odnosi się do rozdziału „Bibliografia". 

W rozdziale Wnioski należy przeredagować 3 wniosek, bowiem podany przez 

Doktorantkę tak wysoki poziom substytucji sacharozy glikozydami stewiolowymi jest możliwy 

łącznie z dodatkiem pektyn i kwasu cytrynowego. Moim zdaniem we wniosku 3 należałoby 

podać poziom możliwej substytucji sacharozy tylko glikozydami stewiolowymi. We wniosku 

czwartym za stwierdzeniem „(...) z dodatkiem glikozydów stewiolowych" należałoby 

wprowadzić zapis „na wyższych poziomach". Tak więc wniosek trzeci z pracy byłby 

wnioskiem piątym. Uważam, że należałoby również zamieścić wniosek o jakości przetworów 

jabłkowych po okresie przechowywania. 

Pomimo przeprowadzonej korekty pracy, Autorka dysertacji nie ustrzegła się kilku 

błędów. Z obowiązku recenzenta podam przykłady: str. 102 (12 wiersz, od góry) - ,Jej 

zawartość była skorelowana z dodatkami funkcjonalnymi (r=0,41; p<0,001)". Z tabeli 46 
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wynika, że r=0,42; str. 102 „Me stwierdzono jednak silnej zależności pomiędzy ilością wit. C 

a stężeniem glikozydów stewiolowych (r=0,22, Tabela 46). Z tabeli 46 wynika, że r=0,32. 

W tabeli 41 i 42 (kolumna I) dwukrotnie pojawił się opis „II", zamiast „I".; str. 39 - brak 

odnośnika w tekście dotyczącego rys. 2 - Schemat badań. 

Rozważając całość ocenianej dysertacji stwierdzam, że praca została napisana 

poprawnym i zrozumiałym językiem. Zawiera ona kompleksowe opracowanie 

eksperymentalne o dużym znaczeniu aplikacyjnym, a przytoczone powyżej drobne uwagi nie 

obniżają jej wartości naukowej i znaczenia praktycznego uzyskanych wyników. 

W pracy wykorzystano szeroki, pod względem metodycznym, warsztat badawczy oraz 

logicznie uporządkowano wyniki, co świadczy o dojrzałości naukowo-badawczej Doktorantki. 

Dobór piśmiennictwa i jego wykorzystanie świadczy zarówno o dużej umiejętności 

Pani mgr inż. Marleny Pielak w korzystaniu z dostępnej literatury, jak również o jej bardzo 

dobrym rozeznaniu w badanej problematyce. 

Na uznanie zasługuje zamieszczenie, po każdym omówieniu wyników, podrozdziału 

„Podsumowanie", a także podsumowanie omawianych wyników w tabelach, np. tabele 38 

i 45. 

Jako najważniejsze pod względem oryginalności naukowej i znaczenia praktycznego, 

chciałabym wskazać na następujące osiągnięcia pracy: 

• zidentyfikowanie potrzeb rynku pod względem poszerzenia asortymentu przetworów 

owocowych z udziałem glikozydów stewiolowych, 

• wskazanie na konieczność opracowania technologii otrzymywania przetworów 

owocowych, w tym dżemu z udziałem glikozydów stewiolowych, jako narzędzia 

skutecznych działań promujących postawę prozdrowotną, 

• wskazanie na możliwość wyprodukowania przetworów z jabłek z udziałem glikozydów 

stewiolowych na różnym poziomie ich dodatku, w zależności od obecności innych 

składników, takich jak: pektyny i kwas cytrynowy. 

Uzyskane wyniki dostarczają cennych informacji o znaczeniu praktycznym. Wskazują 

na silne znaczenie walorów sensorycznych żywności wpływających na jej wybór. W pełni 

zatem realizują założone cele i stanowią obiektywne potwierdzenie postawionej na wstępie 

hipotezy badawczej. W moim przekonaniu, został tym samym zrealizowany zasadniczy cel 

badań. 

Wniosek końcowy 

Przedstawiona do oceny dysertacja Pani mgr inż. Marleny Pielak pt. „Ocena 

możliwości zastosowania glikozydów stewiolowych w wybranych przetworach z jabłek" 
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spełnia wymagania stawiane rozprawom doktorskim (art. 13 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tj. Dz.U. 

z 2017 r., poz. 1789). Wnoszę do Wysokiej Rady Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i 

Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie o przyjęcie rozprawy 

doktorskiej i dopuszczenie Pani mgr inż. Marleny Pielak do dalszego etapu przewodu 

doktorskiego, tj. publicznej obrony. 

Prof. dr hab. Danuta Górecka 
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