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RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Magdaleny Marii Trojak

pt. „Wpływ promieniowania emitowanego przez diody elektroluminescencyjne na 

metabolizm fotosyntetyczny pomidora zwyczajnego (Solatium lycopersicutn L.)”

W związku z powierzoną mi funkcją recenzenta w postępowaniu doktorskim Pani 

mgr Magdaleny Marii Trojak (pismo z dnia 2 października 2020 roku, wystosowane na 

podstawie uchwały Rady Naukowej Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 

Kielcach, z dnia 23 września 2020 roku), przedstawiam recenzję rozprawy doktorskiej pt. 

„Wpływ promieniowania emitowanego przez diody elektroluminescencyjne na 

metabolizm fotosyntetyczny pomidora zwyczajnego (Solatium lycopersicutn L.)”. 

Rozprawa ta została wykonana pod opieką promotorską dr hab. Jana Pałygi z udziałem 

promotora pomocniczego dr inż. Macieja Kocurka.

1. Ocena merytorycznej zawartości rozprawy

Konieczność intensywnej całorocznej produkcji roślin wykorzystywanych przez 

człowieka jako pożywienie, wymaga zastosowania dodatkowego oświetlenia, pozwalającego 

uzupełnić sezonowe ograniczenie promieniowania słonecznego i uzyskać wysokiej jakości 

produkt roślinny bez względu na porę roku. Ma to szczególne znaczenie dla krajów 

położonych w strefie średnich i wyższych szerokości geograficznych.

Do realizacji zasadniczego celu, jakim jest uzyskanie produktu roślinnego bez względu na 

porę roku, konieczne jest wykorzystanie sztucznych źródeł światła stosowanych w ramach 

systemów doświetlenia roślin. Wiadomo, że w uprawach zamkniętych gdzie źródłem światła 

są lampy, zasadniczymi czynnikami warunkującymi produktywność jest natężenie oraz dobór 

optymalnego spektrum. Oczywiście technologie oświetlenia koncentrujące się na uzyskaniu 

obniżonej energochłonności budzą ogromne zainteresowanie producentów roślin ze 

względów na możliwość obniżenia kosztów produkcji.
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Zastosowanie diod elektroluminescencyjnych (LED) - których technologia produkcji w 

ciągu ostatnich lat osiągnęła istotny postęp - jako źródła oświetlenia w przeprowadzonych 

badaniach, jest w pełni uzasadniony.

Autorka wskazuje, że zasadniczym celem przeprowadzonych badań była analiza 

wpływu światła emitowanego przez diody elektroluminescencyjne na metabolizm 

fotosyntetyczny pomidora zwyczajnego (Solanum lycopersicum L.) oraz określenie 

najbardziej optymalnych proporcji światła R:G:B (red - czerwone : green - zielone : blue - 

niebieskie) poprzez zastąpienie światła czerwonego równą, pod względem ilości kwantów 

frakcją światła zielonego.

W zaprezentowanych badaniach roślin pomidora przeprowadzono analizę 

morfologiczną roślin, analizę budowy anatomicznej liści, ocenę właściwości optycznych liści 

w zakresie promieniowania fotosyntetycznie czynnego (PAR, 400-700 nm) - przy użyciu 

spektroradiometru, pomiary spektrofotometryczne - wykonano z wykorzystaniem 

spektrofotometru UV VIS, pomiary wydajności kwantowej fotoukładu II (PSU) - zostały 

wykonane za pomocą fluorymetru Maxi IMAGING-PAM M-Series, natomiast parametry 

fotosyntetycznej wymiany gazowej wyznaczono za pomocą analizatora gazów w 

podczerwieni Li-6400XT, rozdział białek przeprowadzono metodą elektroforezy w żelu 

poliakrylamidowym, natomiast detekcję białek liściowych przeprowadzono za pomocą 

metody Western Blotting. Zastosowana aparatura badawcza i metody analityczne są 

nowoczesne i uzyskane wyniki są wiarygodne.

Autorka sformułowała 7 hipotez badawczych, które potwierdziła przeprowadzając 

niniejsze badania, ponadto sformułowała kilka istotnych wniosków dodatkowych. Niektóre z 

nich mają ważny aspekt praktyczny.

Do najważniejszych wyników opisanych w pracy zaliczam stwierdzenie, że: 

suplementacja światła zielonego w spektrum zwiększyła wydajność fotochemiczną roślin 

pomidora (mierzona takimi parametrami jak: rzeczywista wydajność kwantowa reakcji w 

PSU oświetlonego liścia - Opsu, współczynnikami wygaszania fotochemicznego w PSU - qP i 

qL, wskaźnikiem witalności - Rf<i oraz szybkością przepływu elektronów w PSU - ETRn); 

zastąpienie światła czerwonego światłem zielonym (w ilości 20-30%) pozwoliło utrzymać 

efektywną asymilację CO2; dodatek światła zielonego do spektrum uprawowego RB, 

zwiększa efektywność jego fotosyntetycznego wykorzystania przez rośliny pomidora; 

zwiększenie udziału światła zielonego w spektrum uprawowym spowodowało zmianę 

struktury wewnętrznej liścia, poprzez rearanżację komórek miękiszu asymilacyjnego oraz 

wpłynęło na redukcję wielkości komórek szparkowych - ograniczając przewodnictwo 
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szparkowe; optymalizacja składu spektrum uprawowego wpływa na zmianę struktury aparatu 

fotosyntetycznego, przyczyniając się do zwiększenia efektywności fotochemicznej roślin 

(Autorka podaje najbardziej efektywny pod tym względem skład spektrum).

2. Szczegółowa ocena pracy doktorskiej

Rozprawa doktorska Pani mgr Magdaleny Marii Trojak liczy łącznie 264 stron 

maszynopisu, zawiera 6 tabel i 32 ryciny. Obejmuje elementy typowe dla rozpraw 

doktorskich w dyscyplinie nauki biologiczne z zachowaniem powszechnie przyjętego układu. 

Praca zawiera: spis treści, wykaz stosowanych skrótów, wstęp, cel badań, hipotezy badawcze, 

charakterystykę materiału badawczego i zastosowanych metod, uzyskane wyniki i ich 

dyskusję, syntetycznie przedstawione wnioski z przeprowadzonych badań, wykaz cytowanej 

literatury, spis tabel i rycin, streszczenie i słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim) 

oraz stosowne oświadczenie o samodzielności wykonania pracy doktorskiej.

Wykaz skrótów (w języku polskim i angielskim został bardzo starannie opracowany). 

Obszerny wstęp liczący 61 stron wprowadza w zagadnienia będące przedmiotem 

szczegółowych badań Doktorantki. Wstęp jest bardzo obszerny i interesująco napisany, 

Autorka słusznie skoncentrowała się m.in. na charakterystyce źródeł światła 

wykorzystywanych w uprawie roślin, roli spektrum uprawowego w regulacji procesów 

życiowych roślin, a także charakterystyce metabolizmu fotosyntetycznego w kontekście 

spektrum uprawowego. Scharakteryzowała również fotoreceptory roślinne, przedstawiła 

budowę aparatu fotosyntetycznego roślin wyższych, skład spektralny światła oraz opisała tzw. 

syndrom unikania cienia (SAS). Dokonała również charakterystyki obiektu swoich badań - 

pomidora zwyczajnego.

Cel badań i hipotezy badawcze zostały przedstawione w sposób jasny i konkretny. 

Dobór metod jest właściwy, ich opis jest precyzyjny i wyczerpujący, pozwalający na 

powtórzenie opisanych badań. Rozdział „Wyniki” jest obszerny, liczy 49 stron i obejmuje: 

analizę morfologiczną roślin i akumulacji biomasy, analizę budowy anatomicznej liścia i 

budowy aparatów szparkowych, ocenę właściwości optycznych liści, analizę zawartości 

barwników fotosyntetycznych oraz antocyjanów, analizę parametrów fluorescencji 

chlorofilu a oraz analizę przebiegu krzywej odpowiedzi świetlnej, analizę aktywności 

fotosyntetycznej oraz zmian ilości białek fotosyntetycznych, fotoreceptorowych oraz białek 

zaangażowanych w szlak biosyntezy antocyjanów.

W szerokiej „Dyskusji” liczącej 28 stron, Autorka właściwie przeanalizowała uzyskane 

wyniki na tle obszernej literatury naukowej. Dyskusja jest uporządkowana, została podzielona 
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na 6 zasadniczych części stanowiących odzwierciedlenie przeprowadzonych badań. 

Zasadnicze wnioski wynikające z przeprowadzonych badań wyszczególniono w rozdziale 

„Wnioski” - są one adekwatne do uzyskanych rezultatów, jak i uogólnień zawartych w 

przeprowadzonej dyskusji.

W trakcie analizy tekstu pracy doktorskiej nasuwają się pytania i uwagi - o 

wyjaśnienie/ustosunkowanie się do nich proszę podczas obrony doktorskiej:

- w mojej ocenie tytuł pracy doktorskiej jest zawężony w stosunku do 

zaprezentowanych w pracy treści, por. m.in. analiza anatomiczna struktury liścia, 

analiza aparatów szparkowych,

- analiza budowy anatomicznej liścia oraz struktury aparatów szparkowych jest 

niezwykle interesująca (Rycina 11 i 13). Jednak mam wrażenie, że jakość techniczna 

ilustracji w otrzymanym do recenzji wydruku pracy doktorskiej mogłaby być lepsza. 

Bardzo proszę o przedstawienie oryginalnych ilustracji podczas obrony pracy 

doktorskiej.

- spis literatury jest imponujący, liczy 716 pozycji (są one aktualne, niemal wyłącznie 

anglojęzyczne, opublikowane w prestiżowych czasopismach). Z jednej strony świadczy 

to o bardzo dobrej znajomości literatury naukowej doktorantki, jednakże z drugiej 

umiejętność selekcji właściwych pozycji naukowych / redukcji jest ważną i pożądaną 

umiejętnością,

- proszę wyjaśnić różnicę pomiędzy określeniami „aparat szparkowy” i „szparka”,

- co należy rozumieć przez określenie „ruch aparatów szparkowych”, por. str. 25?

- czy nie lepiej byłoby zamiast zapisu „Rubisco” używać określenia „RuBisCO”?

- ile liści analizowano w celu przeprowadzenia analizy morfologii aparatów 

szparkowych, czy zerwanie epidermy (efekt zranienia) nie wpływa na zachowanie 

komórek szparkowych? Czy można zastosować inne metody do analizy morfologii 

aparatów szparkowych?

- redakcyjnie tekst został przygotowany starannie, jednakże należy zwrócić uwagę na 

to, aby nie rozdzielać wartości i przypisanej do niej jednostki oraz nie rozdzielać 

wartości liczbowej por. m.in. str. 16, 21, 31...,

- w doborze słów kluczowych należy unikać określeń, które zostały już użyte w tytule 

pracy,
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- wykaz literatury został przygotowany bardzo starannie, niemniej w kilku miejscach 

należy skorygować zapis tytułów czasopism - duże litery, por. poz.16, 84, 104, 106, 

134, 433,683,713),

- ilustracja i podpis ilustracji nie powinny być rozdzielane (por. Rycina 20),

- Tabela 4 i Rycina 5 powinny być powiększone (dostosowane wielkością do 

pozostałych w tekście).

PODSUMOWANIE

Reasumując stwierdzam, że praca doktorska Pani mgr Magdaleny Marii Trojak 

jest pracą dojrzałą, przygotowaną na podstawie przemyślanych eksperymentów 

wykonanych z użyciem nowoczesnych technik. Wyniki są interesujące, zawierają 

elementy nowości i aspekty praktyczne - z pewnością po odpowiednim opracowaniu 

redakcyjnym powinny zostać opublikowane w czasopiśmie o międzynarodowym zasięgu. 

Powinna w tym pomóc bardzo dobra znajomość tematyki badań wykazana przez 

Autorkę w rozdziale „Wstęp”. Interpretacja wyników i sformułowanie końcowych 

wniosków świadczą o bardzo dobrym przygotowaniu Doktorantki do prowadzenia 

badań naukowych na wysokim poziomie.

Stwierdzam, że przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska Pani mgr 

Magdaleny Marii Trojak spełnia wymagania stawiane pracom doktorskim określone w 

Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65 poz. 595) z późniejszymi zmianami z dnia 15 września 

2017 (Dz. U. 2017 poz. 1789), zgodnie z Art. 175.1. Ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669).

Wobec pozytywnej oceny dysertacji doktorskiej zwracam się do Wysokiej Rady 

Naukowej Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach o 

dopuszczenie Pani mgr Magdaleny Marii Trojak do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego.

Z poważaniem,

Kraków, 12 listopad 2020 r.
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