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RECENZJA

pracy doktorskiej mgr inz. Krzysztofa Zawiszy nt:
"Zmiany parametrow barwy mi$sa wolowego przechowywanego w warunkach
chtodniczych przy dost^pie swiatta"

Ogolne uwagi o pracy
Przedstawiona do recenzji dysertacja zawiera 113 stron maszynopisu, w tym 11
stron spisu pismiennictwa z 116 pozycjami literatury, 19 tabel i 17 wykresow.
Uktad pracy jest prawidtowy, zgodny z zasadami przyj^tymi dla opracowah
prezentuj^cych wyniki badah eksperymentalnych. Tytul pracy jest adekwatny do tresci.

Wybor tematu
Tematyka podj^ta w pracy mgr inz. Krzysztofa Zawiszy nie jest nowa. Badania
nad zmianq barwy mi§sa w czasie chtodniczego przechowywania prowadzone s^ juz od
wieiu lat. Barwa mi^sa ma bowiem duze znaczenie zarowno w czasie produkcji
wyrobow miesnych,

jak i podczas sprzedazy samego miesa. Barwa mi§sa jak^

postrzega konsument w momencie dokonywania zakupu jest cz^sto dominuja^ cech^
w podj^ciu decyzji o jego zakupie. W oczach konsumenta jest ona wskaznikiem jego
swiezosci oraz zdrowotnosci. Najbardziej poz^dan^ przez konsumenta jest barwa
jasnoczerwona, a najmniej czerwonobrunatna, czy szara. Ksztattowanie barwy mi^sa i
jej stabilnosci jest bardzo zlozonym zagadnieniem i wptywa na ni^ wiele czynnikow. Do
najwazniejszych z nich naleza; cechy genetyczne zwierz^t, warunki chowu i hodowli
zwierz^t, przedubojowe i poubojowe post^powanie ze zwierz^tami, podstawowy sklad

chemiczny miesa, warunki produkcji miesa, pakowanie, magazynowanie, dystrybucja i
ekspozycja miesa. Wszystkie te czynniki moga^ wpfywac na takie wlasciwosci mi^sni
jak: zuzycie tlenu i redukcj§ metmioglobiny. Dogtebne poznanie zaleznosci miedzy nimi
pozwoli przedfuzyc trwatosc jasnoczerwonej barwy miesa. Wykonano juz duzo badah
nad wptywem wielu czynnikow na trwaJosc barwy mi§sa przechowywanego w
warunkach chiodniczych
natomiast

po uboju roznych zwierzqt rzeznych. Nie porownywano

wptywu roznego rodzaju swiatla i jego nat^zenia na zmiany parametrow

barwy mi^sa wotowego o roznej wartosci pH48, co jest tematem pracy doktorskiej mgr
inz. Krzysztofa Zawiszy.
Wybor tematu dysertacji przez mgr inz. Krzysztofa Zawiszy nalezy uznac za w
petni uzasadniony i jednoczesnie trafny z punktu widzenia badawczego, jak i potrzeb
przetworcow.

Przcglqd literatury
Przegl^d pismiennictwa liczy 30 stron. Omowione zostafy w nim poj^cia widzenia
barwnego, charakterystyka barwy mi^sa, wptyw dodatku zwia_zkow poprawiaj^cych
jakosc mi^sa na jego barw§, wplyw pakowania i warunkow przechowywania na barw^
mi^sa, wptyw swiatta na barw^ mi^sa i metody jego oceny. Ogolnie uwazam, ze
przegl^d literatury dokonany jest prawidfowo. Bardzo dokladnie zostaly omowione
zagadnienia zwia^zane z tematem pracy, poparte przegl^dem literatury, szczegolnie
angloj^zycznej. Mam tutaj uwag^, ze w przegla,dzie literatury jest dose duzo pojec
ksia^zkowych o barwie, ogolnie znanych, ktore mozna by pomina_c.

Cel i zakres pracy
Gel pracy jest sformulowany poprawnie i uzasadniony dokonanym przegl^dem
literatury. Odzwierciedla prawidtowo temat pracy. Szczegotowo zostaty rowniez podane
tezy pracy.

Ocena ukladu doswiadczenia i zastosowanych metod badawczych
UWad doswiadczenia i metodyka badah 33 opisane szczegotowo. Mam uwage
odnosnie materiafu badawczego. Brakuje mi podania przez Autora rasy bydte, z ktorej

pochodzilo mi§so stosowane w badaniach i czy byto od tego samego hodowcy, czy
roznych oraz, ze Autor nie podat podstawowego skladu chemicznego miesa uzywanego
w badaniach, od ktorego w znacznym stopniu zalezy przeciez barwa miesa. Ponadto,
czy marmurkowatosc prob pobieranych do pomiarow barwy byta zawsze podobna.
Nalezy rowniez podac jak^ metoda, wychtadzano pottusze, czy cwierctusze po uboju
oraz temperatur^, wilgotnosc i predkosd powietrza stosowanq podczas wychtadzania.
Czesc doswiadczalna zostata zaplanowana zgodnie z wyznaczonymi tezami.
Autor przyjaj w pracy trzy gtowne czynniki zmiennosci, a w ramach tych czynnikow
zmiennosci rozne warianty. Byty to: rodzaj swiatla (trzy warianty), natezenie swiatta (trzy
warianty) i czas naswietlania (dwanascie czas6w pomiaru barwy).
Z przedstawionego uMadu doswiadczenia wynika, ze praca sklada si§ z wielu
wariantow, a tym samym wymagala od Autora znacznego naktadu pracy.
Metodyka badah jest prawidtowo dobrana dla przyj^tego zakresu pracy i
badanych wyroznikow.
We wszystkich eksperymentach Autor badat 6 wyroznikow pozwalajqcych ocenic
zmiane barwy podczas dziatenia ww. czynnikow zmiennosci.

Ocena sposobu przedstawienia wynikow i ich dyskusji
Rezultaty badah omowione sa. systematycznte wedtug z gory przemyslanego
schematu. Sa. one takze opracowane statystycznie, co zapewnia wiarygodnosc
stwierdzeri. Autor przeprowadzil analize statystyczna. wykorzystuj^c rozne testy.
Ponadto wykonat wieloczynnikow^ analize wariancji w celu porownania wiekszej ilosci
wydzielonych grup przez kategorie wietu zmiennych.
Wyniki analizy statystycznej przedstawione zostaty w formie tabel z oznaczeniami
literowymi wskazuj^cymi, ktore wyniki rozniq sie miedzy soba^ statystycznie istotnie.
Wyniki wieloczynnikowej analizy wariancji zostaty przedstawione na wykresach.
Ze wzgl^du na duza. ilosc pomiarow, jak rowniez dziatania kilku zmiennych oraz
wariantow doswiadczeh, oprocz podstawowych obliczeri statystycznych, mozna by
zastosowac do analizy wynikow jeszcze jedna. z metod wielowymiarowych mianowicie
anaiize sktadowych gJownych Pozwotitoby to na lepsza. interpretacj§

zmiennosci

wartosci niektorych wyroznikow i pokazania wielkosci wplywu danego czynnika na
badany wyroznik.
W rozdziale omowienie i dyskusja wynikow mozna wyroznic dwie czesci. W
pierwszej czesci strony 42-55 jest typowe omowienie wynikow bez ich dyskusji, a
dopiero od strony 56-63 przy omawianiu interakcji pomiedzy zmieniaj^cymi sie
warunkami ekspozycji miesa i ich wptywu na parametry barwy miesa jest dyskusja
wynikow. Uwazam, ze powinna bye ona prowadzona w catym rozdziale !ub rozdziat
podzielic na dwa: omowienie wynikow badah i dyskusja wynikow.
Dyskusja wynikow jest przeprowadzona w formie porownania uzyskanych
wynikow z

danymi literaturowymi. Autor omawia uzyskane dane na tie dostepnego

pismiennictwa, dokonuja_c proby interpretacji niektorych zaobserwowanych zjawisk.
Praca nie ma wydzielonych wnioskow. Autor pota_czyt wnioski z podsumowaniem
pracy. Uwazam, ze praca doktorska powinna miec wydzielone wnioski w uogolnionej
formie.

Ocena wartosci naukowej pracy
Wartosc naukowa pracy wynika z kompleksowego

podejscia Autora do

zagadnienia bed^cego przedmiotem dysertacji. 6wiadczy o tym wielorakosc wariantow i
ilosc badanych wyroznikow. Badaj^c wptyw trzech glownych czynnikow zmiennosci i
wielu wariantow ich dawkowania oraz 6 wyroznikow, Autor uzyskal bardzo bogaty
material zrodfowy, majqcy znaczn^ wartosc poznawcz^, a szczegolnie aplikacyjn^.
Badania wykazaty, ze swiatfo specjalistyczne i biafe ciepte wpfywaj^ w podobny sposob
na barwe miesnia pofsci^gnistego w czasie 7-dniowej jego ekspozycji w

warunkach

chtodniczych i te dwa rodzaje swiatta mogq bye zamiennie stosowane w ladach
chtodniczych. Natomiast ekspozycja miesa w swietle chlodno - biatym bez wzgl^du na
natezenie swiatta przyczynia si^ do znacznego pogorszenia barwy miesa.
Podsumowuj^c, nalezy podkreslic znaczn^ wartosc poznawcz^ oraz praktyczna.
uzyskanych w pracy rezultatow badan. Stanowi^ one doskonafa^ baze do dalszych
badah nad tym problemem i powinny zostac wykorzystane przez producentow miesa.

Ocena strony edytorskiej pracy
Od strony edytorskiej dysertacja wykonana jest poprawnie. Zauwazono jedynie
kilka bledow interpunkcyjnych i literowych, More nie umniejszaja, wartosci pracy.
Wniosek kohcowy
Praca mgr inz. Krzysztofa Zawiszy na stopieh doktora zostata wykonana zgodnie
z zalozonym celem i zakresem. Wyniki i wnioski posiadaja. wartosc poznawcza^, a
szczegolnie aplikacyjna.. Autor pracy wykazaf dojrzatosc naukowa. wyrazaja^ si? nie
tylko

dokonaniem

rzetelnego

przegl^du

aktualnego

pismiennictwa

z

zakresu

interesuj$cego Go problemu oraz metod badawczych, lecz rowniez umiejetnoscia.
organizacji doswiadczeh, opanowania metodyki pracy oraz zdolnoscia, do prawidtowej
interpretacji wynikow badah i wywazonego wnioskowania. Zamieszczone w niniejszej
ocenie uwagi nie umniejszajq wartosci pracy.
Niniejszym stwierdzam, ze praca mgr inz. Krzysztofa Zawiszy w peini odpowiada
wymogom zawartym w ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14.03.2003 r. (Dz. U. RP, nr 65, poz. 595 ze
zm. Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz.1365 oraz Dz. U. z 2011 r. nr 84, poz. 455) i tym
samym przedktadam Wysokiej Radzie Wydzialu Nauk o Zywnosci Szkoty Gtownej
Gospodarstwa Wiejskiego wniosek o przyjecie pracy jako rozprawy doktorskiej i
dopuszczeniejej Autora do dalszego etapu przewodu doktorskiego i publicznej obrony.
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