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Wrocław, 05.01.2022 
 
 

Recenzja 

 

poprawionej pracy doktorskiej mgr inż. Karoliny Doby pt.: „Znaczenie fotodegradacji barwników 

naturalnych w ochronie jakości wód”, która została zrealizowana w Instytucie Nauk o Jakości, w Katedrze 

Jakości i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pod kierunkiem  

dra hab. inż. Wojciecha Żmudzińskiego. Recenzja wykonana na podstawie pisma z dnia 29.11.2021 r. 

(BRAN/402/2021) skierowanego przez prof. dr hab. Barbarę Janowską przewodniczącą Rady Awansów 

Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.  

Niniejsza recenzja jest powtórną recenzją po dokonaniu korekt sugerowanych w recenzji Pana  

prof. dr hab. Wacława Adamczyka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Z tego względu nie będę 

powtarzała w całości moich uwag zawartych w recenzji z dnia 28.04.2021 roku. Wprawdzie w swojej 

recenzji nie sugerowałam skierowania pracy do poprawy, Doktorantka w wersji poprawionej częściowo 

uwzględniła moje uwagi. W przekazanym wyjaśnieniu, Doktorantka zaznaczyła, że do części z nich 

zamierza się odnieść w autoreferacie i podczas obrony rozprawy doktorskiej. 

Mimo wskazania w recenzji, nie zamieszczono w wersji poprawionej streszczenia pracy ani  

w j. polskim, ani w j. angielskim, do wersji poprawionej dołączono streszczenie w j. angielskim oddzielnie 

poza manuskryptem. 

Zarówno w wersji pierwotnej jak i poprawionej w spisie nie wydzielono spisu aktów prawnych, ani 

spisu stron internetowych. Strony internetowe posiadają wskazaną datę dostępu. Podana bibliografia 

została zawiera pełne dane bibliograficzne. Pod względem edytorskim praca jest przygotowana 

poprawnie, błędy interpunkcyjne i edytorskie zostały poprawione. Podsumowując, od strony formalnej 

wersja poprawiona nie budzi moich zastrzeżeń.  

Podtrzymuję swoją opinię wyrażoną w poprzedniej recenzji, że tytuł dobrze oddaje zawartość 

pracy. W poprawionej wersji rozbudowano wstęp rozprawy, wyraźnie sprecyzowano cel, przedmiot  

i zakres prac w sensie rzeczowym i czasowym, zamieszczono sformułowaną hipotezę główną wraz  

z hipotezami szczegółowymi, które poddano weryfikacji w badaniach własnych. Zamieszczono także 

charakterystykę wykorzystanych źródeł i struktury pracy. Tę część pracy należy ocenić zdecydowanie 

pozytywnie w porównaniu do wersji pierwotnej.  

W poprawionej wersji zrezygnowano z rozdziału 2, cześć informacji wykorzystano we Wstępie, 

co uważam za bardzo dobre rozwiązanie. Doktorantka dokonała także zmiany tytuł kolejnego rozdziału, 

który w obecnym brzmieniu lepiej oddaje jego zawartość treściową. Skorygowała też cytowania aktów 
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prawnych, przywołując dane źródłowe. Autorka nie zastosowała się do mojej sugestii wprowadzenia 

oznaczeń E wraz z pełnymi nazwami badanych barwników w momencie ich przywoływania po raz 

pierwszy; podano oznaczenia E dla badanych barwników we wstępie (s. 7), ale bez ich pełnych nazw.  

W rozdziale drugim Autorka scharakteryzowała dodatki do żywności, ze szczególnym 

uwzględnieniem barwników spożywczych. Omówiła barwniki syntetyczne, identyczne z naturalnymi, oraz 

naturalne. Barwniki naturalne podzieliła na 6 kategorii ze względu na ich budowę chemiczną (s. 15), 

następnie omówiła szczegółowo chlorofile, karotenoidy i koszenilę. W poprzedniej recenzji 

zasugerowałam zastosowanie takiej samej kolejność przy omawianiu barwników, jak zaproponowano  

w podziale barwników. Uwaga ta w wersji poprawionej nie została uwzględniona. Doktorantka poprawiła 

poprzednio błędnie zaklasyfikowaną „betainę” jako barwnik betalainowy”, dokonując stosownej korekty 

(s.15).  

W dalszej części Autorka omówiła zanieczyszczenia generowane przez przemysł spożywczy. 

Scharakteryzowała po krótce każdą z gałęzi przemysłu spożywczego pod względem powstawania 

odpadów oraz ścieków. W wersji poprawionej pracy zgodnie z moją sugestią zamieściła tabelę 2, 

zawierającą wartości wybranych wskaźników surowych ścieków generowanych przez różne branże 

przemysłu spożywczego. Dane te, w zestawieniu z danymi z tabeli 1, pozwoliły na zobrazowanie skali 

problemu potencjalnego negatywnego wpływu na środowisko ścieków powstających w zakładach 

przemysłu spożywczego, oraz dobór odpowiednich metod do ich oczyszczania.  

W następnym podrozdziałach Doktorantka omówiła metody oczyszczania ścieków, wskazała  

sposoby oczyszczania ścieków pochodzących z przemysłu spożywczego, ze szczególnym 

uwzględnieniem ścieków zawierających barwniki.  

W rozdziale 4 Autorka rozprawy omówiła procesy zaawansowanego utleniania, dobrze 

prezentując podstawowe założenia każdego z procesów. Szczególną uwagę poświeciła możliwościom 

zastosowania tych metod do degradacji zanieczyszczeń pochodzących z przemysłu spożywczego (4.1). 

W wersji poprawionej uzupełniła ten podrozdział o środki utleniające chlor, opatrując stosowny fragment 

przypisem literaturowym, oraz rozwinęła opis procesów tlenowych i beztlenowych, co dało pełny obraz 

stosowanych metod i procesów. 

W podrozdziale „4.2 Szacowane koszty AOP”, zgodnie z moją sugestią, w wersji poprawionej 

Autorka zaprezentowała przykładowe koszty procesów oczyszczania (tabela 4), co ułatwia ocenę 

proponowanej metody.  

W rozdziale 5 Doktorantka zaprezentowała fotokatalizę heterogeniczną, szczegółowo omawiając 

właściwości ditlenku tytanu, najczęściej stosowanego w w/w procesach. Wersja uzupełniona pracy 

zawiera też informacje na temat bezpieczeństwa stosowania ditlenku tytanu jako dodatku do żywności, 

w tym o zakazie jego stosowania, przegłosowanym przez kraje członkowskie w dniu 7 października 2021r. 
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W kolejnym podrozdziale przeanalizowała doniesienia nt. zastosowania fotokatalizy heterogenicznej  

w degradacji barwników, wskazała także jakie przesłanki przemawiają za zasadnością stosowania 

fotokatalizy heterogenicznej do oczyszczania ścieków generowanych przez przemysł spożywczy. 

Podrozdział ten uzupełniono o schemat postępowania ze ściekami przemysłowymi (rys. 8), na którym 

umiejscowiła proponowane metody, mając na uwadze ich podatność na biodegradację. 

Kolejny rozdział ocenianej rozprawy zawiera badania własne i ich omówienie oraz dyskusję. Za cel 

pracy Doktorantka przyjęła określenie możliwości zastosowania procesów katalitycznych do degradacji 

barwników naturalnych. Zastosowała modelowe roztwory barwników E120, E141(ii) oraz E160b. 

Podtrzymuję opinię z przedniej mojej recenzji, że cel pracy jest sformułowany poprawnie i jednoznacznie. 

W poprawionej wersji sformułowano główną hipotezę badawczą, oraz pięć hipotez szczegółowych. 

W dalszej części Doktorantka określiła przedmiot badań, którym były komercyjnie dostępne wodne 

roztwory barwników naturalnych z grupy związków karotenoidowych, chinoidynowych i porfirynowych. 

W kolejnym kroku przedstawiła procedurę badań fotokatalitycznych i fotolitycznych. W poprzedniej 

recenzji wyraziłam opinię, że schemat graficzny obrazujący przyjętą koncepcję, byłby pomocny 

w rozumieniu procedury postepowania, Doktorantka nie skorzystała z tej sugestii w wersji poprawionej 

pracy. 

Na s. 90 w wersji poprawionej Doktorantka zamieściła zakres stężeń roztworów wodnych barwników 

poddawanych dekoloryzacji. W poprzedniej recenzji stwierdziłam, że zabrakło w tym miejscu informacji, 

na jakiej podstawie zostały wybrane właśnie takie zakresy stosowanych roztworów modelowych i czy są 

one typowe dla ścieków poprodukcyjnych. Wersja poprawiona nie zawiera odpowiedzi na moje pytanie. 

W poprawionej wersji pracy ma s. 91 zamieszczono schemat reaktora użytego do badań własnych; 

schemat ten został opisany zgodnie z moją sugestią jako rysunek 10, ale nie został on odpowiednio 

przywołany w tekście, np. na s. 89, kiedy Autorka po raz pierwszy o nim wzmiankuje.  

Podtrzymuję opinię, że Doktorantka zaprezentowała poprawnie dobrane metody statystyczne do 

oceny uzyskanych wyników. Sugerowałam, żeby tę cześć opisu analizy statystycznej, przenieść na 

koniec opisu, ponieważ opisuje ona sposób analizy wszystkich wyników, jakie uzyskała Autorka pracy,  

a nie tylko w tej części. Ta sugestia nie została wykorzystana w wersji poprawionej.  

W kolejnym podrozdziale zawarto opis postepowania przy oznaczaniu stopnia dekoloryzacji 

modelowych roztworów barwników, stopnia usunięcia ChZT, BZT5, oraz właściwości 

przeciwdrobnoustrojowych stosowanych w badaniach barwników oraz ich produktów utleniania metodą 

dyfuzji studzienkowej do podłoża. W pierwotnej wersji tej części pracy Autorka zamiennie stosowała  

g/l i g/dm3, wersja poprawiona zawiera ujednolicone jednostki. Podtrzymuję nadal, że opisy w tej części 

pracy są klarowne i zawierają niezbędne informacje do oceny poprawności zastosowanych metod. 
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Przebieg prac eksperymentalnych Autorka dysertacji opisała wystarczająco dokładnie.  

W poprzedniej recenzji sugerowałam, dodanie dla przejrzystości schematów obrazujące przyjętą 

koncepcję, co ułatwiłoby jej zrozumienie. W wersji poprawionej pracy Doktorantka nie uwzględniła tej 

sugestii. 

Podsumowując, podtrzymuję moją opinię, że część metodyczna opisana jest zrozumiałym językiem, 

zawiera niezbędne informacje pozwalające na odtworzenie prac w laboratorium, a zastosowane metody 

analityczne są poprawnie dobrane. Zaplanowane badania są logiczne i układają się w całość.  

W kolejnym podrozdziale Autorka zaprezentowała uzyskane wyniki wraz z ich omówieniem oraz 

dyskusją. Rozpoczęła od zaprezentowania uzyskanych wyników w zakresie dekoloryzacji 

fotokatalitycznej i fotolitycznej barwników w podrozdziale 6.3.3, którego tytuł został skorygowany i w wersji 

poprawionej rozprawy oddaje w pełni jego zawartość. 

Rysunki i tabele zawarte w tym podrozdziale pozwalają na śledzenie zachodzących zmian w czasie 

procesów dekoloryzacji. Sądzę, że łatwiej byłoby porównywać uzyskane wyniki, gdyby wartości stężenia 

początkowego na rysunkach i w tabelach zapisywano w ten sam sposób. Autorka stosuje na osiach  

na rysunkach zapis „0,0333”, a w tabelach i w legendzie do rysunków „3,33 10-2”, co utrudnia szybką 

analizę przedstawionych informacji.  

Doktorantka zamieściła próbę wyjaśnienia procesów zachodzących w trakcie przeprowadzonych 

eksperymentów, co jest bardzo ciekawą i dojrzałą dyskusją, wraz z interpretacją uzyskanych wyników 

własnych. W recenzji sugerowałam uzupełnienie tej części o zamieszczenie podsumowania np. w postaci 

tabeli, który proces był najbardziej efektywny tj. dla którego barwnika uzyskano najwyższy stopień 

dekoloryzacji ze względu na jego stężenie początkowe i czas reakcji. Wersja poprawiona takie 

podsumowanie zawiera w tabeli 37, w rozdziale 7. „Podsumowanie i wnioski”. 

W kolejnej części Doktorantka zajęła się kinetyką procesu fotokatalitycznej dekoloryzacji. Swoje 

rozważanie oparła na modelu Langmuira-Hinshelwooda. Wyznaczyła początkowe szybkości reakcji r0, 

wyniki zamieściła w tabelach 18-23. Uważam nadal i podtrzymuję moją poprzednią opinię, że tytuły tabel 

18-23 są nieprecyzyjne, ponieważ zamieszczone w nich dane obrazują początkowe wartości szybkości 

reakcji w zależności od początkowego stężenia badanego roztworu wodnego barwnika, a nie tylko same 

początkowe wartości szybkości reakcji r0.  

Autorka ciekawie przedstawiła własne wyniki dekoloryzacji, na tle danych literaturowych, wraz  

z krytycznym komentarzem oraz próbą wyjaśnienia zachodzących zjawisk. W tabelach prezentujących 

uzyskane wyniki w wersji poprawionej pracy ujednoliciła sposób oznaczenia stężenia początkowego 

badanych roztworów. To zdecydowanie pozwala na lepszy odbiór i szybkie porównanie wyników 

zamieszczonych w tabelach.  
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W kolejnym kroku Doktorantka omówiła zmiany pH, jakie zachodziły podczas procesów 

fotokatalitycznych i fotolitycznych dla każdego badanego stężenia barwnika, czasu reakcji,  

oraz w zależności od badanego układu. W tej części zabrakło mi podsumowania uzyskanych wyników ze 

wskazaniem warunków (układu) i stężenia, optymalnych dla efektywnej dekoloryzacji, dla każdego 

badanych roztworów modelowych; taką uwagę zawarłam w poprzedniej recenzji. Podsumowanie 

„zbiorcze” znalazło się w rozdziale 7. Podsumowanie i wnioski. 

Na zakończenie Autorka sformułowała poprawnie wnioski przedstawiające jej osiągnięcia wraz  

z rzeczowymi do nich komentarzami potwierdzając założone hipotezy badawcze. Wersja poprawiona 

pracy została uzupełniona zgodnie z moją sugestią o kierunki dalszych prac. 

Nie wypowiadam się w kwestii stopnia uwzględnienia przez Doktorantkę sugestii recenzenta  

prof. dr hab. Wacława Adamczyka, niemniej moim zdaniem, wprowadzone poprawki, wpłynęły na 

zwiększenie wartości naukowej rozprawy. Moje sugestie, co do zmian zaproponowane w poprzedniej 

recenzji, zostały wykorzystane częściowo przez Autorkę, ale jak wskazywałam miały one charakter 

dyskusyjny. Mam nadzieję, otrzymać na nie wyczerpujące wyjaśnienia w trakcie obrony. Podtrzymuję 

moją konkluzję zawartą w pierwotnej recenzji, w której stwierdziłam, że recenzowana rozprawa, pomimo 

sformułowanych wyżej uwag krytycznych czy polemicznych spełnia warunki stawiane rozprawom 

doktorskim z dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. W związku z powyższym, na podstawie Ustawy  

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

sztuki i wnoszę o dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Karoliny Doby. 

 
Wrocław, dnia 05.01.2022 r. 
 
 
 
 
Małgorzata Krzywonos 


