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Zakład Chemii i Toksykologii Żywności  
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Ocena osiągnięć dr inż. Renaty Muchackiej  

ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego  

w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia 

 

Opinię wykonano w odpowiedzi na pismo Pana dr hab. Grzegorza Formickiego, prof. UP Dziekana 

Wydziału Geograficzno – Biologicznego z dnia 24.09.2019 r. w oparciu o monografię przedłożoną jako 

osiągnięcie naukowe, autoreferat oraz pozostałe załączone dokumenty.  

 

Rozwój naukowy i zawodowy Habilitantki  

Pani dr inż. Renata Muchacka ukończyła studia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt 

Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, na kierunku Hodowla zwierząt, uzyskując 

w 2002 roku stopień magistra inżyniera zootechnika. W latach 2002-2006 była uczestnikiem 

studiów doktoranckich w Instytucie Zootechniki – Państwowym Instytucie Badawczym 

w Balicach, gdzie w 2007 roku uzyskała stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie 

zootechnika w oparciu o rozprawę doktorską przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. 

Eugeniusza Herbuta nt. „Wpływ wieku piskląt w czasie zasiedlania i warunków termicznych 

pomieszczenia na dobrostan kurcząt brojlerów”. Warto podkreślić, że praca została 

zrealizowana w ramach grantu promotorskiego (KBN, lata 2004-2006) i obroniona 

z wyróżnieniem. 

 Kariera zawodowa dr Muchackiej rozpoczęła się w 2006 roku, kiedy została 

zatrudniona w jednostce, w której odbywała studia doktoranckie, najpierw na stanowisku 

zootechnika, a po uzyskaniu stopnia doktora - na stanowisku adiunkta. W roku 2011 

Habilitantka została zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Biologii Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, w Zakładzie Fizjologii Zwierząt i 

Toksykologii, gdzie pracuje do chwili obecnej.   

 

Ocena osiągnięcia naukowo-badawczego dr Renaty Muchacka 

Osiągnięciem naukowym przedstawionym przez dr Muchacką jest jednoautorska monografia 

pt. „Selenium supplementation during thermal stress for improving the welfare of laying hens, 
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quality of eggs and newly hatched chicks”, wydana w 2019 roku przez Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Prace Monograficzne nr 905, ISSN 0239-6025). 

Praca napisana jest w języku angielskim, zawiera dokumentację wyników w postaci 67. rycin 

i 9. tabel.  Do jej opracowania wykorzystano 269 pozycji bibliograficznych, szkoda, że zaledwie 

ok. 40% stanowią publikacje z ostatnich 15 lat. Monografia była recenzowana przez dwóch 

recenzentów zagranicznych, specjalistów w zakresie podjętej tematyki, prof. Norberta Lukača 

z Katedry Fizjologii Zwierząt Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze i doc. Jankę 

Poračovą z Katedry Biologii Uniwersytetu w Preszowie. 

Tematyka podjęta w opracowaniu dotyczy możliwości zapobiegania niekorzystnym 

skutkom stresu oksydacyjnego wywołanego wzrostem temperatury otoczenia poprzez 

wprowadzenie suplementacji organicznym selenem w warunkach intensywnego chowu kur. 

Zrealizowane badania mają charakter interdyscyplinarny, są skoncentrowane na ocenie 

wpływu zastosowanej modyfikacji żywienia w warunkach stresu termicznego na stan 

fizjologiczny ptaków oraz ich zdolności reprodukcyjne - jakość jaj wylęgowych i pozyskanych 

piskląt. Uzyskane wyniki mają głównie wartość poznawczą.  Należy podkreślić, że wykonanie 

tak szeroko zakrojonych badań było możliwe dzięki współpracy naukowej Kandydatki 

z Instytutem Zootechniki w Krakowie, w ramach której zrealizowano inne projekty dotyczące 

wpływu warunków środowiskowych na dobrostan i wartość użytkową drobiu. W tym aspekcie 

należy oceniać osiągnięcie naukowe jako kontynuację konsekwentnie realizowanej tematyki 

badawczej. 

Suplementacja selenem jest uznanym i szeroko badanym sposobem ograniczenia 

skutków stresu termicznego u ptaków. Ten biopierwiastek, o ważnej funkcji fizjologicznej, 

w zależności od stężenia może wykazywać działanie antyoksydacyjne lub prooksydacyjne, 

a różnica pomiędzy ilością niezbędną i szkodliwą jest niewielka. Wiadomo, że odpowiednia 

podaż mikroelementu w diecie wpływa korzystnie na status antyoksydacyjny (głównie przez 

wzrost aktywności selenozależnej peroksydazy glutationowej), jego rozmieszczenie 

w tkankach i wzrost ptaków, co więcej prowadzi do wzbogacenia jaj w selen i witaminę E. 

Wykazano, że działanie protekcyjne jest mocno związane z zastosowaną formą selenu, lepsze 

wyniki uzyskiwano dla organicznych związków selenu i nano-selenu. Znakomita większość 

badań koncentruje się na wpływie dodatku selenu do paszy kur hodowlanych na wskaźniki 

produkcyjności, ale nowsze badania dotyczą mechanizmu tego działania, tj. wpływ selenu na 

status oksydacyjny kurcząt brojlerów (Bakhshalinejad i in., Bri. Poult. Sci. 2018; Han i in., Poult. 
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Sci., 2018) i kur niosek (Lin i in., Biol. Trace Elem. Res. 2019).  W tym aspekcie prezentowane 

w monografii badania interakcji suplementacji selenu i stresu cieplnego z wykorzystaniem 

kury nioski jako modelu biologicznego są aktualne i stanowią cenne uzupełnienie istniejącego 

stanu wiedzy. 

Monografia prezentuje wyniki eksperymentów żywieniowych przeprowadzonych dla  

1260 kur, od których pozyskano ogromną ilość i różnorodność próbek: krew, jaja i tkanki 

jednodniowych piskląt. Do oceny tak licznego materiału wykorzystano szereg parametrów 

biochemicznych: składniki morfotyczne krwi, aktywność enzymów antyoksydacyjnych (SOD, 

CAT, GPx), kortykosteron, glutation czy marker peroksydacji lipidów, co wskazuje na dobre 

opanowanie warsztatu badawczego i doświadczenie laboratoryjne Habilitantki. Zastosowane 

dawki selenu (0,15 i 0,3 ppm)  oraz sposób narażenia ptaków na stres zostały wybrane 

w oparciu o przegląd literatury.  

Do weryfikacji postawiono dwie hipotezy badawcze: 1) System odchowu oraz 

podwyższona temperatura powietrza mogą wpływać na dobrostan ptaków oraz jakość 

zniesionych przez kury jaj; 2) Dodatek selenu do diety kur podczas upałów może mieć 

korzystny wpływ na łagodzenie stresu cieplnego u kur, poprawę jakości jaj oraz wzmocnienie 

antyoksydacyjnej obrony nowo wyklutych piskląt. Do osiągnięcia celu pracy przeprowadzono 

cztery eksperymenty hodowlane, obejmujące wpływ następujących czynników na parametry 

fizjologiczne kur i jakość jaj: system chowu, stres termiczny, dodatek selenu do paszy. 

Ostatecznie analizowano wpływ zastosowanej modyfikacji żywienia kur niosek na jakość jaj 

wylęgowych i parametry wylężonych piskląt.  

Pełna ocena osiągniętych wyników jest utrudniona z powodu zbyt skondensowanej formy 

prezentowanej monografii (98 stron). Pobieżnie opisana metodyka nie zawiera istotnych dla 

merytorycznej oceny informacji (np. miejsca prowadzenia eksperymentu, sposobu pobierania 

próbek i przygotowania ich do analiz czy stosowanych procedur analitycznych). Niemniej 

jednak, analizując biologiczne aspekty ocenianej monografii, do najważniejszych osiągnięć 

Habilitantki zaliczam:  

 Obserwacje dotyczące wpływu systemu chowu i stresu termicznego na stan fizjologiczny 

samic ptaków i właściwości antyoksydacyjne znoszonych jaj, 

 Wykazanie, że suplementacja kur seleno-L-metioniną w warunkach stresu cieplnego 

poprawia dobrostan ptaków i wpływa na właściwości antyoksydacyjne pozyskanych jaj, 
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 Potwierdzenie, że dodatek selenu do paszy niosek (diety matczynej) w dawce 0,30 mg/kg 

wpływa na poprawę statusu antyoksydacyjnego piskląt wylężonych z pozyskanych jaj 

(potomstwa).   

 

Reasumując stwierdzam, że przedstawiona przez Habilitantkę monografia stanowi 

wartościowy przyczynek do badań nad ograniczaniem skutków stresu termicznego u ptaków 

z wykorzystaniem selenu, a w szerszym kontekście - do rozwoju biologii ptaków.   

 

Ocena pozostałego dorobku naukowego Habilitantki 

Pani dr Muchacka posiada w dorobku naukowym szereg opracowań naukowych, w tym 

46 recenzowanych artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych (9 indeksowanych 

w bazie JCR, 31 z listy B MNiSW oraz 6  spoza listy). Ponadto jest autorem 3. monografii 

(wliczając osiągnięcie naukowe) oraz współautorem 5. rozdziałów w monografii. Uczestniczyła 

w redakcji 1. monografii i 3. materiałów konferencyjnych oraz opublikowała 27 prac 

w suplementach czasopism naukowych lub w recenzowanych materiałach konferencyjnych. 

Wyniki badań prezentowała na licznych krajowych i zagranicznych konferencjach (110 

komunikatów, z czego tylko 6 prezentacji ustnych). Była też współautorem 2 skryptów 

dydaktycznych i 1 instrukcji wdrożeniowej. Należy podkreślić znaczący udział Habilitantki 

w przygotowaniu publikacji (wg deklaracji zamieszczonych w „Wykazie dorobku”), w 14 

oryginalnych pracach twórczych występuje Ona jako pierwszy, a w 7 - jako drugi współautor. 

Łączny IF, zgodny z rokiem opublikowania wynosi 6,53, a sumaryczna liczba punktów MNiSW 

(zgodnie z rokiem opublikowania) wynosi  511. W bazie Web of Sciences na dzień składania 

autoreferatu odnotowano ogółem 42 cytowania przy 20 wyszczególnionych pracach 

Habilitantki, a indeks Hirscha wynosił 4.  

 Na szczególne podkreślenie zasługuje zdecydowanie większa aktywność publikacyjna 

po uzyskaniu przez Kandydatkę stopnia doktora. Jej dorobek w okresie „do doktoratu” 

obejmował  m in. 4 oryginalne prace eksperymentalne opublikowane w czasopismach z listy B 

MNiSW i 4 prace w czasopismach spoza listy oraz 5 doniesień prezentowanych na 

konferencjach i sympozjach (łącznie 16 punktów MNiSW i 0 IF).   

 Zainteresowania naukowe Kandydatki ewoluowały z rozwojem kariery zawodowej, 

i w poszczególnych okresach zatrudnienia koncentrowały się na następujących zagadnieniach: 



5 
 

1. do roku 2011 (IZ Balice) - wpływ różnych rozwiązań technicznych na funkcjonowanie 

systemu odpornościowego drobiu, produkcyjność oraz jakość jaj i mięsa drobiowego, 

dobrostan zwierząt gospodarskich, skutki stresu termicznego u drobiu (4 publikacje z bazy 

JCR, 7 publikacji z listy B); 

2. od roku 2011 (Zakład Fizjologii Zwierząt i Toksykologii): 

a. Kontynuacja tematyki badawczej z pogranicza nauk biologicznych i rolniczych, 

dotycząca wpływu stresu termicznego u drobiu na reakcję fizjologiczną, status 

antyoksydacyjny ptaków oraz na jakość produktów pochodzenia zwierzęcego (4 

publikacje z bazy JCR, 7 z listy B, 1 monografia, 1 rozdział w monografii); 

b. Badania in vivo aktywności biologicznej ekstraktów roślinnych, fitohormonów oraz 

wybranych ksenobiotyków z wykorzystaniem modelu myszy laboratoryjnej (SWISS) (1 

publikacja z bazy JCR, 6 publikacji z listy B); 

c. Środowiskowe uwarunkowania zdrowia oraz promocja zdrowego stylu życia 

i racjonalnego odżywiania (7 publikacji z listy B, 1 monografia i 3 rozdziały). 

 

Doświadczenie w realizacji projektów badawczych Kandydatka zdobyła w IZ PIB, gdzie była 

wykonawcą 2. grantów finansowanych przez KBN i 7. tematów statutowych (w latach 2009-

2011 jako kierownik) oraz 2. programów wieloletnich finansowanych przez MRiRW.   

Przegląd dorobku publikacyjnego świadczy o dojrzałości naukowej Kandydatki, która 

po dołączeniu do zespołu badającego toksyczność ksenobiotyków i aktywność biologiczną 

ekstraktów roślinnych z wykorzystaniem myszy laboratoryjnej, kontynuuje współpracę z IŻ -  

PIB i tworzy swój własny kierunek badawczy skoncentrowany na zastosowaniu selenu 

organicznego jako protektora w warunkach stresu termicznego z wykorzystaniem modelu 

kury nioski.  

 

Ocena dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego i współpracy międzynarodowej dr 

Renaty Muchackiej 

Dr Muchacka jako pracownik dydaktyczno-naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego 

w Krakowie ma w swoim życiorysie pokaźny dorobek dydaktyczny. Do chwili obecnej 

sprawowała opiekę naukową nad 37. pracami dyplomowymi (licencjackimi, inżynierskimi 

i magisterskimi) dla studentów kierunków biologia, ochrona środowiska i odnowa biologiczna, 

a 18 prac dyplomowych zrecenzowała. W ramach aktywności dydaktycznej, prowadziła zajęcia 



6 
 

z 15. przedmiotów, o bardzo zróżnicowanej tematyce tj. Analiza instrumentalna, Fizjologia 

zwierząt, Toksykologia zwierząt, czy Promocja zdrowia. O zaangażowaniu Kandydatki 

w doskonalenie procesu kształcenia świadczy również opracowanie programów 6. 

przedmiotów z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, których była/jest 

koordynatorem. Habilitantka podejmowała wiele funkcji ważnych dla funkcjonowania 

Wydziału: czterokrotnie pełniła funkcję opiekuna roku, uczestniczyła w pracach komisji 

rekrutacyjnej na kierunku biologia, była członkiem Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

UP na kierunku Odnowa biologiczna, jest członkiem Rady Instytutu Biologii UP i członkiem 

Zespołu Doradczego ds. Dobrostanu Zwierząt Wykorzystywanych do Badań Naukowych.   

Na podkreślenie zasługuje aktywność Kandydatki w popularyzacji nauki i promocji 

Wydziału Geograficzno-Biologicznego, tj. współpraca ze szkołą średnią, dwukrotne 

uczestnictwo w Festiwalu Nauki. Swoje zainteresowania zagadnieniami dotyczącymi wpływu 

diety na zdrowie dr Muchacka wykorzystuje w pracy zawodowej, promując zdrowy styl życia i 

odżywiania się wśród studentów Uniwersytetu Pedagogicznego, jak również w szerszym 

aspekcie dzieląc się zdobytą wiedzą podczas wystąpień konferencyjnych. 

Dr Muchacka czynnie uczestniczyła w organizacji konferencji naukowych, była 

członkiem (6) i sekretarzem (1) komitetów organizacyjnych cyklicznych międzynarodowych 

konferencji naukowych, organizowanych zarówno przez Instytut Biologii UP jak i Instytut 

Zootechniki. Habilitantkę cechuje również duża aktywność w zakresie udziału w konferencjach 

naukowych, krajowych i zagranicznych.  

Habilitantka ma w swoim dorobku miesięczny staż w Naddniestrzańskim 

Uniwersytecie Państwowym im. T.G. Szewczenki, gdzie wg informacji z Autoreferatu 

prowadziła wykłady dla studentów i uczestniczyła w seminarium. Brak informacji o naukowym 

charakterze stażu, pozwala przypuszczać, że był to staż dydaktyczny. Dr Muchacka doskonaliła 

swoje umiejętności dydaktyczne w ramach programu Erasmus+, wyjeżdżała w celu 

prowadzenia zajęć dydaktycznych w larach 2015, 2016, 2017 oraz 2018 (miejsca odbywania 

stażu nie zostały określone).  

W Autoreferacie Habilitantka deklaruje współpracę z 3. jednostkami naukowymi 

w kraju i 2. za granicą, nie określa jednak zakresu i przedmiotu tej współpracy. W przypadku 

Instytutu Zootechniki w Balicach i Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze o współpracy 

w zakresie realizowanych badań naukowych świadczą wspólne publikacje. 
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Podsumowując, nie ulega wątpliwości, że dr Muchacka jest samodzielnym badaczem, 

ze sprecyzowanym obszarem zainteresowań naukowych z pogranicza nauk biologicznych 

i rolniczych-zootechniki. W ostatniej dekadzie Jej dorobek naukowy znacząco się powiększył, 

co daje nadzieję na szybką poprawę cytowalności prac Habilitantki i wzrost indeksu Hirscha. 

Interdyscyplinarne badania zawarte w ocenianym osiągnięciu naukowo-badawczym 

prezentują aktualną tematykę naukową. Dorobek w zakresie aktywności dydaktycznej 

i popularyzatorskiej świadczy o dużej pozanaukowej aktywności Habilitantki.  

 

Wniosek końcowy  

W mojej ocenie osiągnięcie naukowe, dorobek publikacyjny, działalność organizacyjna, 

dydaktyczna i popularyzatorska Pani dr inż. Renaty Muchackiej spełniają w wystarczającym 

stopniu kryteria określone w ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) 

oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. 

w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego. Przedkładam więc Wysokiej Komisji Habilitacyjnej wniosek o dopuszczenie 

dr inż. Renaty Muchackiej do dalszych etapów przewodu habilitacyjnego. 

 

         


