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OCENA 

rozprawy doktorskiej Pani mgr Joanny Posłowskiej 

nt. „Bioróżnorodność i struktura zgrupowań wybranych rodzin żądłówek 

(Hymenoptera: Aculeata) łąk zmiennowilgotnych z rzędu Molinietalia  

województwa świętokrzyskiego” 

 

Zoologia tradycyjna, fascynująca jeszcze nie tak dawno rzesze młodych biologów, 

przeżywa obecnie pewien regres. Ustępuje pola dyscyplinom nauk przyrodniczych, mających 

wymiar praktyczny i związanych z ochroną zdrowia, biotechnologią czy naukami o żywności. 

Szczególnie, jeśli badania dotyczą gatunków o marginalnym znaczeniu praktycznym, np. 

w medycynie ludzkiej, weterynaryjnej, rolnictwie czy leśnictwie. Obecne trendy w nauce, 

premiujące dorobek ilościowy, oparty na publikacjach w czasopismach o jak najwyższym 

współczynniku cytowań (Impact Factor), nie sprzyjają metodycznej, benedyktyńskiej wręcz 

pracy, jakiej wymagają klasyczne, wieloletnie badania systematyczne, zoocenotyczne czy 

faunistyczne. Punktacja nauki, przekładająca się na pozycję uczonego we wszelkiego rodzaju 

rankingach odwodzi więc wielu przyrodników od opracowań o charakterze monograficznym, 

wymagających żmudnych badań i obserwacji. Dotyczy to zarówno monografii o charakterze 

taksonomicznym, jak i obszernych opracowań regionalnych, poświęconych kompleksowemu 

badaniu wybranych taksonów zwierząt. Dzieje się tak z ewidentną szkodą dla wiedzy 

zoologicznej (i ogólnobiologicznej), gdyż tego typu opracowania stanowią podstawę do 

wszelkich rozważań o mechanizmach zmian środowiskowych, spowodowanych, m. in. 

globalnym ociepleniem czy antropopresją, a prowadzących do drastycznego obniżenia 

różnorodności biotycznej i degradacji ekosystemów. Ponadto, podstawą do wszelkich 

rozważań natury molekularnej, genetycznej, fizjologicznej czy aplikacyjnej jest prawidłowo 

oznaczony gatunek zwierzęcia, a tę umiejętność zapewniają nam tematyczne monografie. 
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Często zapominamy też, że nawet proste ekspertyzy, mające na celu waloryzację 

przyrodniczą konkretnych obszarów wymagają ogromnej wiedzy z zakresu systematyki, 

ekologii, fitosocjologii, nie mówiąc już o doświadczeniu i „wyczuciu” przy właściwym 

typowaniu badanych powierzchni. A również tę wiedzę czerpiemy przecież z … monografii. 

Biorąc powyższe pod uwagę, z dużą satysfakcją przyjąłem kompleksową rozprawę 

Pani mgr Joanny Posłowskiej, traktującą o taksonomicznych, ekologicznych, 

zoogeograficznych i faunistycznych aspektach zgrupować żądłówek Aculeata na 

zmiennowilgotnych łąkach wybranych regionów województwa świętokrzyskiego. 

Przedstawiona do oceny rozprawa stanowi niezwykle cenne uzupełnienie wiedzy na 

temat systematyki, ekologii, rozmieszczenia i innych aspektów biologii tej grupy błonkówek. 

Nowatorstwo opracowania polega na wyborze badanego siedliska, jakim są zmiennowilgotne 

łąki z rzędu Molinietalia na terenie województwa świętokrzyskiego oraz na godnej podziwu 

kompleksowości badań. Jednocześnie praca poszerza wiadomości z zakresu zoogeografii 

a także ochrony żądłówek. W dużej mierze wyznacza nowe standardy w badaniach nad 

Hymenoptera i w wielu aspektach ma charakter pionierski.  

Autorka, bazując na obszernej literaturze przedmiotu, wychodzi ze słusznego 

założenia, że dane na temat żądłówek tego specyficznego siedliska są niezwykle 

fragmentaryczne. Wcześniej, jedynie sporadycznie badano Aculeata łąk zmiennowilgotnych, 

wychodząc z założenia, że są one mało istotne w funkcjonowaniu tych błonkówek. 

Tymczasem wiadomo, że starorzecza z wodną roślinnością, torfowiska, trzęsawiska, 

roślinność szuwarowa jak również zmiennowilgotne łąki trzęślicowe są ostoją wszelkiej 

różnorodności biotycznej. Długi okres zalegania wody na tych obszarach wcale nie oznacza, 

że są one niedostępne dla żądłówek, postrzeganych, jako organizmy kserofilne. Wręcz 

przeciwnie, ta specyficzna gospodarka wodna wpływa, m. in. na wydłużenie okresu 

kwitnienia roślin nektaro- i pyłkodajnych, co umożliwia zakładanie gniazd żądłówkom 

preferującym w tym celu łodygi roślin a także stwarza warunki do egzystencji potencjalnych 

ofiar drapieżnych żądłówek. Wcześniejsze badania, prowadzone sporadycznie w innych 

krajach, potwierdziły fakt, że bogactwo gatunkowe i struktura zgrupowań zależą także, poza 

badanym siedliskiem (w tym przypadku łąkami zmiennowilgotnymi), od mozaikowatości 

otoczenia. Stąd słusznym założeniem był wybór przez Autorkę czterech powierzchni 

badawczych, z których każda zawiera łąkę zmiennowilgotną ale w różnym otoczeniu. 

Pozwala to na dokonanie wszechstronnej analizy środowiskowej, uwzględniającej faunę 

Aculeata samych łąk zmiennowilgotnych, jak również wpływu na nią całkowicie odmiennego 

otoczenia.  
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Rozprawa stanowi więc, de facto, modelowy i kompleksowy opis funkcjonowania 

błonkoskrzydłych z grupy Aculeata na ląkach z rzędu Molinietalia. Można ją traktować jako 

wzorzec dla przyszłych opracowań różnych zbiorowisk roślinnych w odniesieniu nie tylko do 

Hymenoptera, ale też innych taksonów zwierząt. Chciałbym z całą mocą podkreślić, że 

właśnie tego typu modelowe prace są dzisiaj w entomologii niezwykle pożądane i tylko one 

mogą jednoznacznie przybliżyć nam sposób funkcjonowania coraz rzadszych, 

nieantropogenicznych i niesynantropijnych obszarów naturalnych i kulturowych. 

Autorka postawiła sobie za cel sprawdzenie dwóch hipotez: 1/ łąki zmiennowilgotne 

nie dają żądłówkom większych możliwości gniazdowania, jednocześnie stanowią dla nich 

atrakcyjną bazę pokarmową; 2/ poziom bioróżnorodności zgrupowań żądłówek 

występujących na łąkach zmiennowilgotnych jest uwarunkowany stopniem mozaikowatości 

otaczającego je środowiska. Dzięki pracochłonnym badaniom, dużemu zaangażowaniu 

i ugruntowanej wiedzy zoologicznej – cel ten osiągnęła. 

Recenzowana dysertacja, przedłożona w formie wydruku (komputeropisu) obejmuje 

250 numerowanych stron, 218 pozycji literatury, 28 rycin, 24 tabele oraz 62 fotografie. 

Monografia ujmuje łącznie 307 gatunków należących do 89 rodzajów i 14 rodzin żądłówek, 

oznaczonych na bazie 4 427 okazów. Doktorantka wykazała i wyczerpująco 

scharakteryzowała cztery nowe dla fauny Polski gatunki a także 37 gatunków o wysokim 

walorze faunistycznym, czyli cennych z punktu widzenia ochrony bioróżnorodności: objętych 

ochroną prawną, zagrożonych czy stenotopowych. Nowe dla fauny Polski to: Stenodynerus 

clypeopictus i Polistes albellus z rodziny Vespidae, Andrena tscheki z rodziny Andrenidae 

oraz Dasypoda morawitzi z rodziny Melittidae. 

Zwraca uwagę niezwykle staranne wykonanie części graficznej, właściwy dobór 

wykresów oraz dobrej jakości fotografie – wszystkie autorstwa Doktorantki.  

Praca napisana jest w układzie klasycznym dla tego typu opracowań i zawiera 

następujące części: tytuł, podziękowania, spis treści, wstęp, materiał i metody, opis terenu 

badań, wyniki, walory faunistyczne stwierdzone na powierzchniach badawczych, dyskusję, 

wnioski, literaturę i streszczenie w języku angielskim. Wszystkie te części są dobrze 

wyważone, przemyślane i zgodne z „klimatem” pracy, co czyni ją spójną i przejrzystą.  

Na podkreślenie zasługuje też fakt, że rozprawa w sposób właściwy stawia kolejność 

oraz proporcje rozpatrywanych w niej zagadnień. Jako pierwsze wyjaśnione są problemy 

natury ogólnej, dotyczące morfologii i systematyki Aculeata oraz charakterystyki terenu 

badań. Trzon pracy stanowi część szczegółowa, a więc wyniki poparte czytelnymi rycinami, 

tabelami i fotografiami a także dyskusja i wnioski. 
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Tytuł jest poprawnie sformułowany i w pełni oddaje zawartość pracy.  

Spis treści sporządzony jest w przejrzystym systemie cyfrowym, co pozwala czytelnikowi na 

szybkie odnalezienie każdego z rozdziałów i podrozdziałów.  

Wstęp zawiera trzy logicznie wydzielone moduły, wprowadzające czytelnika w arkana 

systematyki żądłówek a także uzasadniające wybór terenu badań i precyzujące cel pracy.  

Rozdział Materiał i metody podzielony jest na dwa podrozdziały i potraktowany niezwykle 

szczegółowo. W pierwszym podrozdziale Autorka specyfikuje badany materiał oraz 

wszystkie metody zastosowane w pracy: zbierania, konserwowania i preparowania Aculeata, 

a także opisuje wszelkie dostępne klucze do oznaczania i publikacje, na bazie których 

dokonała identyfikacji zebranego materiału. Jako taksonom, z satysfakcją stwierdzam, że 

w przypadku nazewnictwa, układu systematycznego i terminologii morfologicznej 

Doktorantka jednoznacznie odwołuje się do konkretnych pozycji literaturowych, unikając tym 

samym niekonsekwencji i bałaganu nomenklatorycznego. Drugi podrozdział bardzo 

szczegółowo przedstawia metody statystyczne zastosowane do opisu zgrupowań żądłówek. 

Opis terenu badań zawiera precyzyjne dane odnośnie czterech wytypowanych powierzchni 

badawczych (Barcza, Gruszka, Piotrkowice i Zwierzyniec) wraz z charakterystyką 

fitosocjologiczną i odniesieniem do biotopów sąsiadujących. 

Wyniki potraktowane są w sposób niezwykle szczegółowy i zawarte aż w 25 rozdziałach 

i podrozdziałach, co w pewnym sensie daje pogląd na rozmach, z jakim dysertacja została 

zaplanowana. Sukcesywnie omówiony jest skład gatunkowy, struktura dominacji, analiza 

podobieństw zgrupowań, analiza zoogeograficzna, fenologiczna i wielkościowa. 

Odrębny rozdział opisuje Walory faunistyczne stwierdzone na powierzchniach 

badawczych. Stanowi on integralną część wyników, niemniej wyróżnienie tych zagadnień 

świadczy o dużej wrażliwości Doktorantki i wyczuleniu na sprawy związane z szeroko pojętą 

ochroną przyrody. Zawarto tu informacje o gatunkach rzadkich, chronionych i zagrożonych, 

których obecność decyduje o unikalnych walorach faunistycznych badanych siedlisk. 

Dyskusja przeprowadzona jest zgodnie z chronologią „Wyników”, co w dużym stopniu 

ułatwia śledzenie rozumowania Autorki. Wyniki recenzowanej pracy przedstawione są 

głównie na tle literatury krajowej, odnosząc się do literatury światowej zasadniczo tylko 

w części poświęconej analizie podobieństw zgrupowań. Dyskusja stanowi mocną stronę 

dysertacji, chociaż wykazuje pewne drobne uchybienia (patrz: „Uwagi polemiczne”). 

Wnioski sformułowane są poprawnie i stanowią czytelne podsumowanie osiągniętych celów. 

Literatura wydaje się kompletna i dobrze dobrana.  

Streszczenie w języku angielskim pozwala na orientację w głównych założeniach pracy. 
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Istotną część dysertacji stanowią Aneksy: I (Tabele), II (Ryciny) i III (Fotografie), 

wypełniające 135 stron, czyli ponad połowę pracy. Wszystkie doskonale ilustrują 

i uzupełniają narrację głównych rozdziałów: ”Materiałów i Metod”, „Wyników” i „Dyskusji”. 

Zwłaszcza treści zawarte w „Tabelach” dają pogląd o ogromnej pracochłonności rozprawy. 

 

Uwagi polemiczne 

1. Na stronie tytułowej i w Podziękowaniach powinno być odpowiednio: „pod kierunkiem 

dr. hab. Waldemara Celarego” lub „dra hab.”; podobnie jak w Podziękowaniach: „Panu 

dr. hab. Waldemarowi Celaremu” lub „drowi hab.”, „Panu dr. hab. inż. Bogdanowi 

Wiśniowskiemu” lub „drowi hab. inż.”, „Panu dr. Waldemarowi Żyle” lub „drowi” oraz 

„Panu mgr. Karolowi Zubkowi” lub „mgrowi”. Jeśli skrót nie zawiera ostatniej litery 

wyrazu, należy dać kropkę lub tę literę wprowadzić; 

2. Proponuję zatytułować rozdział „Literatura” jako „Piśmiennictwo”; 

3. Począwszy od Spisu treści (a właściwie Podziękowań) przez cały tekst pracy Autorka 

wykazuje niekonsekwencję w pisowni kategorii ponadrodzajowych, raz stosując a raz 

nie, pismo pochyłe; powinno się konsekwentnie stosować pismo proste, ponieważ tylko 

w przypadku nazw gatunkowych i rodzajowych stosujemy bezwzględnie kursywę. 

Dotyczy to również nazw roślin; 

4. Doktorantka wykazuje dużą fascynację polskimi nazwami żądłówek. W moim odczuciu, 

oprócz nazw starych, ugruntowanych, stosowanych np. do gatunków mających znaczenie 

praktyczne, wprowadzanie nazw polskich potęguje tylko zamieszanie nomenklatoryczne, 

tworząc niepotrzebnie kolejną „Wieżę Babel”; 

5. Autorka bardzo dużo miejsca poświęca analizie wielkości badanych żądłówek, zarówno 

w „Wynikach” jak i „Dyskusji”. Czy rzeczywiście aspekt ten jest tak istotny, skoro 

podział na kategorie wielkości jest, de facto, czysto arbitralny? 

6. We wszelkiego rodzaju zestawieniach systematycznych (np. w rozdziale „Walory 

faunistyczne stwierdzone na powierzchniach badawczych”) nazwy łacińskie powinny być 

wymieniane przed nazwami polskimi, czyli nie „Nadrodzina Osy – Vespoidea” tylko 

„Nadrodzina Vespoidea – Osy” itd.; 

7. Wyrażenie „osy kukułki” powinno być ujęte w cudzysłów; 

8.  Dyskusja przeprowadzona jest w sposób ciekawy i przekonujący w odniesieniu do 

większości zagadnień zawartych w „Wynikach”. Niemniej uderza brak odniesienia do 

bardzo ważnych, w odczuciu recenzenta, rozdziałów dotyczących zoogeografii oraz 

walorów faunistycznych stwierdzonych na powierzchniach badawczych. 
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„Literówki” 

Pod względem edytorskim rozprawa została przygotowana bardzo starannie. Napisana jest 

językiem poprawnym i przejrzystym. Strona graficzna nie budzi zastrzeżeń. Niemniej jednak 

Autorka nie ustrzegła się pewnych błędów i niedociągnięć, zwłaszcza tzw. „literówek”, 

pewnych uchybień ortograficznych, stylistycznych, gramatycznych (szczególnie 

interpunkcyjnych). Oczywiście nie sposób, z racji objętości recenzji, wymienić je wszystkie; 

poniżej podaję tylko wybrane przykłady. Przy oddawaniu pracy do druku należy jeszcze raz 

zwrócić baczną uwagę na wszelkie błędy literowe, które szczególnie w części taksonomicznej 

są niezwykle istotne i mogą mieć dalekosiężne, negatywne skutki w przyszłości.  

 

Spis treści, rozdział 5 „Walory …” jest str. 62 a powinna być 61; 

Str. 5. wiersz 10 od góry: nie dzielić liczb (15 000 km
2
); 

Str. 5. wiersz 4 od dołu jest „pracę”, ma być „prace:”; 

Str. 6. wiersz 4 od góry brakuje przecinka po „także”; 

Str. 6. wiersz 7 od góry jest „odłogów” ma być „odłogach”; 

Str. 7. wiersz 13 od dołu brakuje przecinka po „odwłoka”; 

Str. 9. wiersz 11 od dołu jest „gniazd”, ma być „gniazda”; 

Str. 11. wiersz 7 od góry jest „PICKET” ma być „PICKETT” (jak w spisie literatury); 

Str. 11. wiersz 5 od dołu w „10000” brakuje spacji (podobnie w dalszym tekście); 

Str. 11. wiersz 2 od dołu – pojawia się termin „grzebaczowate” wcześniej nieprzypisany do 

żadnego taksonu wymienionego po łacinie; 

Str. 12. wiersz 7 od dołu nazwa rodzaju „Ectemnius” powinna być pisana kursywą; 

Str. 14. wiersz 15 od góry przy „dzwonku syberyjskim” brak nazwy łacińskiej; 

Str. 15. wiersz 7 od góry ma być „(CELARY i FLAGA 2015)”; 

Str. 15. wiersz 10 od dołu ma być „(CELARY i FLAGA 2015)”; 

Str. 16. wiersz 4 od góry jest „larwalny” ma być „larwalnych”; 

Str. 16. wiersz 13 od góry jest „tą rodzinę”, ma być „tę rodzinę” (jak też w dalszym tekście); 

Str. 16. wiersz 3 od dołu jest „Rodzaj” powinno być „Przedstawiciele rodzaju”; 

Str. 17. wiersz 2 od góry jest „prowadzonym” ma być „prowadzonych”; 

Str. 18. wiersz 11 od góry jest „różnicę” ma być „różnice”; 

Str. 18. wiersz 6 od dołu jest „prowadzone” ma być „prowadzono”; 

Str. 19. wiersz 17 od góry jest „pszczół” powinno być „żądłówek”; 

Str. 20. wiersz 4 od góry jest „tą metodę” ma być „tę metodę” (jak też w dalszym tekście); 



 7 

Str. 20. wiersz 16 od góry jest „dr hab.”, ma być „dr. hab.” lub „dra hab.” (patrz „Uwagi 

polemiczne); 

Str. 22. wiersz 2 od góry jest „SORENSENA” ma być „SÖRENSENA”; 

Str. 27. wiersz 9 od góry jest „szuwary” ma być „szuwarami”; 

Str. 28. wiersz 11 od dołu jest „W posiadała” powinno być „Posiada”; 

Str. 29. wiersz 8 od góry jest „otoczona” ma być „otoczoną”; 

Str. 29. wiersz 10 od góry dwa razy powtarza się słowo „około”; 

Str. 29. wiersz 9 od dołu jest „reprezentujących przez” ma być „reprezentujących”; 

Str. 30. wiersz 12 od góry jest „należące” ma być „należących”; 

Str. 30. wiersze 3 i 6 od dołu: Tabela 1 i Tabeli 2 bez skrótu i dużą literą; 

Str. 61. wiersz 13 od góry: „bioróżnorodność biologiczna” to pleonazm, czyli „masło 

maślane”. Wystarczy „bioróżnorodność” lub „różnorodność biotyczna”; 

Str. 61. wiersz 14 od góry jest „na niewielu stanowiskach kraju” powinno być „na niewielu 

stanowiskach w kraju”; 

Str. 84. wiersz 15 od dołu jest „atrakcyjny” powinno być „atrakcyjne”; 

Str. 84. wiersz 11 od dołu jest „objęte ochroną” powinno być „objęte są ochroną”; 

Str. 84. wiersz 16 od dołu jest „różnorodnością” ma być „ różnorodność”; 

Str. 84. wiersz 7 od dołu „BĄK-BADOWSKA” bez spacji po łączniku; 

Str. 88. wiersz 12 od góry niepotrzebne słowo „gatunków” (powtarza się); 

Str. 91. wiersz 13 od dołu jest „ze” ma być „z”; 

Str. 101. Praca „KRÓL G. 2016” w spisie literatury nie jest zacytowana alfabetycznie 

i powinna być przeniesiona na str. 104; 

Str. 205. Symbole i podpisy na mapie (Ryc. 1) są mało czytelne. Proponuję je powiększyć; 

Str. 232, 233, 235, 236, 237, 241, 243, 245, 248, 249. W podpisach pod Fot. 25, 26, 28, 31, 

33, 34, 36, 44, 47, 51, 57, 60 nie dzielić „1 mm”; 

Str. 250. W podpisie pod Fot. 61 jest „ z gory” powinno być „z góry”. 
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KONKLUZJA 

 

Do najważniejszych dokonań Autorki, stanowiących o pionierskim i oryginalnym wkładzie 

wiedzy o taksonomii, zoogeografii, biologii, ekologii i ochronie żądłówek Aculeata zaliczam: 

1. Zaplanowanie i zrealizowanie monografii obejmującej taksonomiczne, ekologiczne, 

zoogeograficzne i faunistyczne aspekty zgrupować żądłówek Aculeata na 

zmiennowilgotnych łąkach wybranych regionów województwa świętokrzyskiego; 

2. Wykazanie znaczenia łąk zmiennowilgotnych, jako znaczącej bazy pokarmowej dla 

drapieżnych żądłówek; 

3. Stwierdzenie ścisłego związku pomiędzy bioróżnorodnością żądłówek na łąkach 

zmiennowilgotnych a stopniem mozaikowatości otaczającego środowiska; 

4. Wykazanie czterech nowych dla fauny Polski gatunków Aculeata; 

5. Zwrócenie uwagi na kluczową rolę gatunków rzadkich i zagrożonych w ocenie 

walorów faunistycznych badanych powierzchni oraz ich ochrony; 

6. Stwierdzenie zależności pomiędzy zarastaniem i osuszaniem terenów podmokłych 

a zanikiem bioróżnorodności badanych błonkówek; 

7. Zastosowanie różnorodnego i bogatego aparatu statystycznego dokumentującego tezy 

dysertacji; 

8. Właściwy dobór metod zbierania i konserwacji owadów do celów badań jakościowych 

i ilościowych;  

9. Opanowanie warsztatu taksonomicznego, pozwalającego biegle oznaczać gatunki tej 

niezwykle trudnej systematycznie grupy owadów, jaką stanowią Aculeata, 

obejmującej 64 tysiące gatunków na świecie i 1 100 gatunków w Polsce; 

10. Zaproponowanie dalszych badań mających na celu uzupełnienie wiedzy na temat 

ekologii Hymenoptera w odniesieniu do obszarów higrofilnych. 

Fakt, że Doktorantka potrafiła zaplanować badania, dobrać właściwą metodykę, 

zastosować właściwy aparat statystyczny, poprawnie zaprezentować wyniki i dokonać 

konstruktywnej dyskusji, stanowi o Jej dojrzałości naukowej i umiejętności samodzielnego 

rozwiązywania problemów.  

Przedstawione przez Autorkę wyniki badań istotnie przyczyniają się do poszerzenia 

wiedzy z zakresu taksonomii, zoogeografii, biologii i ekologii błonkoskrzydłych 

Hymenoptera w szczególności żądłówek Aculeata. Wysoki poziom pracy pozwala sądzić, że 

zostanie ona opublikowana w postaci kilku niezależnych artykułów w renomowanych 

czasopismach naukowych.  



Podsumowując stwierdzam, że wskazane powyżej usterki oraz błędy nie wpływają 
w żadnym stopniu na wartość merytoryczną recenzowanej pracy. Przedstawioną do oceny
rozprawę doktorską Pani mgr Joanny Posłowskiej oceniam bardzo wysoko i stwierdzam,
źe spełnia ona w pełni wszystkie warunki stawiane rozprawom doktorski , określone

w Ustawie z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) w związku 

żart. 179 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) a także zawarte

w rozporządzeniu MNiSW z dn. 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu 

i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu 

habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, czyli stanowi oryginalne 

rozwiązanie problemu naukowego, wykazuje ogólną wiedzę teoretyczną Doktorantki 

w określonych dyscyplinach naukowych oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia 

pracy naukowej.

W związku z powyższym proszę Wysoką Radę Naukową Instytutu Biologii 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach o dopuszczenie Pani mgr Joanny 

Posłowskiej do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

Biorąc pod uwagę pionierski charakter badań, aktualność i szerokie potraktowanie 

podjętego tematu, jak również ogrom pracy włożony w skompletowanie materiału 

badawczego, zwracam się do Wysokiej Rady Naukowej Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach z prośbą o wyróżnienie recenzowanej pracy.

prof. dr hab. Grzegorz Gabryś
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