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RECENZJA 

dorobku naukowego, przedstawionego w formie opracowania pt. Naturalne 

przeciwutleniacze w kompozytach elastomerowych, a także dorobku dydaktycznego i 

organizacyjnego dr inż. Anny MASEK w związku z ubieganiem się o nadanie stopnia 

naukowego doktora habilitowanego 

Dr inż. Anna Masek urodziła się 2 października 1983 r. w Łodzi. Studia na Wydziale 

Chemicznym Politechniki Łódzkiej ukończyła w 2007 r., uzyskując ocenę bardzo dobrą. 

Bezpośrednio po studiach rozpoczęła studia doktoranckie na swoim macierzystym Wydziale. 

Pracę badawczą prowadziła w Instytucie Technologii Polimerów i Barwników. W 2012 r. 

obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. Elastomery z kontrolowaną degradowalnością. 

Promotorem był prof. Marian Zaborski. W międzyczasie ukończyła także studia 

podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim, poświęcone obsłudze funduszy europejskich . W 

2012 r. podjęła pracę na stanowisku asystenta, a od maja 2015 r. na stanowisku adiunkta w 

Instytucie Technologii Polimerów i Barwników Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. 

W ciągu kilku lat od uzyskania stopnia doktora Kandydatka zgromadziła liczący się 

dorobek naukowy, co pozwoliło Jej na wystąpienie do Rady Naukowej Wydziału 

Chemicznego Politechniki Łódzkiej z wnioskiem o nadanie stopnia doktora habilitowanego. 

Przedstawiony do oceny dorobek naukowy stanowi kontynuację badań prowadzonych przez 

Kandydatkę w czasie realizacji pracy doktorskiej. Jak się jednak wydaje, podczas realizacji 

pracy doktorskiej opracowała Ona główne elementy metodyki badawczej, którą później 

wykorzystała w dalszej pracy, ale obiekty badawcze były inne. Można zatem uznać, że 

dorobek, przedstawiony do oceny w przedłożonej dokumentacji, powstał w całości po 

doktoracie. 

Dorobek Kandydatki został przedstawiony jako zbiór trzynastu artykułów, 

opublikowanych w czasopismach o międzynarodowej cyrkulacji i uzupełniony 

autoreferatem. Dorobek publikacyjny można podzielić na dwie części. Pierwsza część 

obejmuje badania elektrochemiczne grupy związków naturalnych, w większości 



wyodrębnionych w stanie czystym z surowców roślinnych. Wszystkie te związki zawierały 

ugrupowania o charakterze fenoli. Dodatkowo badane były dwa ekstrakty chmielu, o których 

wiadomo, że także zawierają polifenole. Badania elektrochemiczne ukierunkowane były na 

poznanie podatności i mechanizmu utleniania elektrochemicznego analizowanych substancji. 

Prowadzone były zasadniczo metodą woltamperometrii cyklicznej, uzupełnionej pulsową 

woltamperometrią różnicową. Korzystając z parametrów fizykochemicznych wyznaczonych 

metodami elektrochemicznymi Kandydatka wnioskowała o potencjalnej aktywności 

badanych związków w charakterze antyutleniaczy dla materiałów polimerowych. Na 

podkreślenie zasługuje fakt, że analizy eksperymentalne uzupełnione zostały także 

. obliczeniami kwantowo-mechanicznymi z wykorzystaniem oprogramowania HyperChem. 

Autorka uzyskała przy tym jakościową zgodność podatności na utlenianie grup 

hydroksylowych w badanych związkach z obliczoną wartością potencjału orbitalu HOMO. 

Dodatkowo, do badania właściwości oksydacyjna-redukcyjnych hydroksylowych grup 

fenolowych niektórych spośród badanych związków i ich zdolności do wyłapywania rodników 

powstających podczas destrukcji oksydacyjnej związków organicznych, w tym polimerów, 

Kandydatka stosowała metody wykorzystujące stabilne rodniki ABTS i DPPH oraz ich 

zdolność do utleniania jonów żelaza i miedzi, z wykorzystaniem metod FRAP i CU PRAC. 

Analiza elektrochemiczna wybranych związków naturalnych niewątpliwie poszerzyła wiedzę 

na temat ich właściwości oksydacyjna-redukcyjnych i objęła pokaźną grupę związków: 

wybrane flawonoidy, kwasy cynamonowe oraz inne związki o właściwościach 

antyutleniających. Wg moich obliczeń Habilitantka objęła analizą w sumie 16 naturalnych 

związków chemicznych oraz dwie mieszaniny obecne w badanych przez Nią ekstraktach 

chmielu. 

Uznaję, że pierwsza część badań wykonanych przez Kandydatkę, których wyniki 

zostały opublikowane w artykułach Hl-H9, stanowiły niejako teoretyczną podbudowę 

tytułowych badań, zmierzających do wskazania sposobów stabilizacji kompozytów 

elastomerowych i elastomerowo-plastomerowych z wykorzystaniem produktów 

naturalnych. Zagadnieniom tym poświęcone są pozostałe publikacji autorki: H10-H13. W 

tym, tytułowym obszarze badań, zadania, jakie postawiła przed sobą dr Anna Masek wydają 

się bardzo ambitne. Zmierzała ona w szczególności do opracowania kompozytów o z góry 

zadanym czasie dekompozycji w środowisku naturalnym, nie tylko podczas kompostowania, 

ale także w trakcie ich użytkowania. Tego typu kompozyty byłyby szczególnie cenne do 



produkcji opakowań. Autorka wskazała bowiem, że można je uzbroić w dodatki wrażliwe na 

stopień destrukcji materiału polimerowego w czasie jego wykorzystywania praktycznego. 

Mechanizm kontroli stopnia utleniania/degradacji polegać miałby na rejestrowaniu zmian 

barwy kompozytu, wywołanych utlenianiem się dodatku stabilizatora-wskaźnika. 

Autorka opracowania przebadała m.in. mieszaniny epoksydowanego kauczuku 

naturalnego z polikaprolaktonem, usieciowanego związkami pochodzenia naturalnego, 

pełniącymi jednocześnie rolę stabilizatora (np. kwercytyna), a także kauczuk etylenowo

propylenowy, usieciowany rodnikowa i zawierający flawonoidy, jako zarówno antyutleniacze, jak 

i wskaźniki procesu starzenia polimeru. Ostatnia publikacja w zestawie (H13), którą uważam za 

najmniej pasującą do tematyki, będącej przedmiotem postępowania habilitacyjnego, dotyczy 

mieszaniny epoksydowanego kauczuku naturalnego i polilaktydu, modyfikowanej włóknistą 

lignocelululozą z kompatybilizatorem silanowym ułatwiającym rozproszenie napełniacza 

krzemionkowego (użytego także w przypadku pozostałych mieszanin polimerów). 

Podsumowując tę część recenzji uważam, że opracowanie pt. Naturalne przeciwutleniacze w 

kompozytach polimerowych spełnia jakościowe kryteria rozprawy habilitacyjnej. Jej istotnym 

walorem, nieczęsto spotykanych w rozprawach o charakterze technologicznym, jest 

teoretyczna podbudowa badań. W tym przypadku były to badania elektrochemiczne 

potencjalnych stabilizatorów do zastosowania w układach, zawierających polimery ulegające 

relatywnie łatwej degradacji. Stabilizatorów takich poszukiwała autorka wśród produktów 

naturalnych pochodzenia roślinnego. 
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Przechodząc do całościowej oceny dorobku Habilitantki stwierdzam, że Jej działalność 

naukowa jest obszerna. Dorobek publikacyjny wg bazy Web of Science wynosi na dzień 23 

listopada 2017 r. 34 publikacje, które cytowane były 223 razy (149 bez autocytowań), co daje 

indeks Hirscha równy 9. 



Z kolei baza Scopus obejmuje 38 publikacji Anny Masek, które cytowane były 237 razy (122 

bez autocytowań). Indeks Hirscha: 9. W stosunku do danych zawartych w załączniku 4, 

indeks h wzrósł od momentu złożenia dokumentacji. Autorka podaje w tymże załączniku 

także sumaryczny impact factor opublikowanych prac, który sięga niemal 60. Spośród 

publikacji naukowych Kandydatki z ostatnich lat, 12 zostało opublikowanych w czasopismach 

Open Access. Jednak, w mojej ocenie, sytuacja na rynku wydawniczym nauki nie pozwala już 

dzisiaj na traktowanie publikacji, których koszt wydania pokrywają najczęściej sami autorzy i 

są one swobodnie dostępne online, jako pracy o mniejszej wartości w stosunku do publikacji 

tradycyjnej . 

. Do publikacji zaliczyć można także opracowania opublikowane przez Kandydatkę w 

krajowych wydawnictwach lokalnych (6) i materiałach pokonferencyjnych (24). W dorobku 

ma Ona także 21 czynnych wystąpień konferencyjnych. 

Analiza oświadczeń Kandydatki i współautorów Jej opublikowanych prac świadczy o 

tym, że jest Ona w pełni ukształtowanym członkiem społeczności naukowej, aktywnie 

uczestniczącym w tworzeniu wiedzy. Jej rosnącej pozycji w środowisku dowodzą powierzane 

jej obowiązki recenzenta przez redaktorów czasopism naukowych oraz instytucji grantowych 

(NCBiR). 

Dr inż. Anna Masek poszczycić się może sporym dorobkiem patentowym 

obejmującym 5 udzielonych patentów i 3 zgłoszenia patentowe. Poza jednym spośród 

zgłoszeń, dotyczącym poliestrów, wszystkie zastrzegają sposoby modyfikacji elastomerów. 

Do osiągnięć naukowych zaliczyć także należy sukcesy w pozyskiwaniu środków na badania 

oraz udział w grantach badawczych. Kandydatka kierowała dwoma grantami Juventus Plus, 

grantem Lider, finansowanym przez NCBiR, oraz trzema grantami finansowanymi przez 

macierzysty Wydział. Ponadto uczestniczyła jako wykonawca w realizacji innych krajowych 

(13) i międzynarodowych (2) projektów badawczych. 

Podsumowując tę część recenzji uznaję, że dorobek naukowy dr inż. Anny Masek jest 

znakomity i potwierdza Jej przygotowanie do w pełni samodzielnej pracy naukowej. 

Z treści zawartych w załączniku 4 wywnioskować można, że Kandydatka jest nauczycielem 

akademickim prowadzącym znacznie więcej zajęć dydaktycznych, niż wynika to z Jej pensum 

(350 godzin/rok). Również w obszarze aktywności dydaktycznej i promowania kadry 

Habilitantka może się poszczycić sporymi osiągnięciami. W liczbach dorobek ten wyraża się 

przygotowaniem 5 wykładów i 13 zestawów ćwiczeń laboratoryjnych dla 7 kierunków 

• 



studiów, prowadzonych na macierzystym wydziale, a także sprawowaniem opieki nad 98 

inżynierantami i magistrantami, jak również recenzowanie 15 prac dyplomowych. 

Wspomnieć także należy o licznych przykładach Jej współudziału w rozwiązywaniu 

problemów zgłaszanych przez partnerów przemysłowych, opiece nad działalnością 

studenckiego koła naukowego, a także popularyzacji badań starzeniowych, pokazanych 

między innymi w filmiku promocyjnym pt. Jak starzeją się materiały pod adresem: 

http:ljwww.24kurier.pl/269067. 

Jedynym słabszym punktem życiorysu naukowego dr inż. Anny Masek wydaje się brak 

doświadczenia w pracy w innych ośrodkach badawczych, a zwłaszcza brak stażu 

podoktorskiego. Można mieć nadzieję, że w dalszej karierze naukowej nawiąże Ona 

współpracę z zagranicznymi ośrodkami badawczymi. 

Reasumując, na podstawie całościowej oceny sylwetki i osiągnięć dr inż. Anny Masek 

pozwalam sobie na sformułowanie następującej konkluzji. Uważam, że przedstawiony w 

dokumentacji dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny w pełni kwalifikują Jej 

kandydaturę do uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych 

w dyscyplinie technologia chemiczna. Wnioskuję jednocześnie do Rady Naukowej 

Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej o nadanie Kandydatce takiego stopnia. 

Rzeszów, 23 listopada 2017 r. 


