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Podstawa wykonania recenzji 

 Podstawą formalną wykonania recenzji jest pismo Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji, 

dr hab. inż. Andrzeja Okruszka, prof. UEW z dnia 10 grudnia 2021 roku. 

Recenzję wykonałem zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 187 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.). 

I. Dobór i znaczenia tematu w kontekście rozwoju dyscypliny naukowej 

Obecnie na rynku obserwujemy dynamiczny rozwój sektora dostarczającego alternatywne 

produkty dla mięsa, wytwarzane z surowców roślinnych. Przewiduję się, iż wartość rynkowa roślinnych 

substytutów mięsa będzie stale rosnąć. Obecnie mamy bardzo ograniczony wachlarz tego typu 

produktów na półkach sklepowych, zdominowany przede wszystkim przez produkty sojowe. 

Poszukiwanie zatem nowych produktów, które pozwoliłyby urozmaicić ten asortyment jest w pełni 

uzasadnione potrzebami rynku. 

 Badania przeprowadzone przez Doktorantkę doskonale wpisują się w dyscyplinę technologia 

żywności i żywienia oraz przyczyniają się do jej rozwoju. Pani mgr inż. Magdalena Kopacz 

w przedstawionej rozprawie doktorskiej prowadziła dwutorowe badania, z jednej strony badała 

nastawienie i preferencje konsumentów względem tofu z konopi, a z drugiej strony przeprowadziła 

doświadczenia technologiczne, gdzie określała parametry wytwarzania tofu z konopi oraz badała jakość 

uzyskanych produktów. 
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II. Formalna ocena rozprawy doktorskiej i przyjętych hipotez badawczych 

Przedstawiona rozprawa doktorska zawiera badania ankietowe oraz o charakterze 

eksperymentalnym. Układ pracy jest typowy, praca obejmuje 180 numerowanych stron maszynopisu. 

W pracy na pierwszych 50 stronach przedstawiono streszczenie w języku polskim i angielskim, 

zestawienie skrótów użytych w pracy, wstęp i przegląd literatury. Cel i zakres pracy, łącznie 

z hipotezami badawczymi przedstawiono na dwóch stronach. Materiały i metody opracowano na 18 

stronach. Wyniki badań i ich omówienie oraz analizę kosztową surowców opisano na 59 stronach, 

następnie dyskusję na 18 stronach. Wnioski zaprezentowano na dwóch stronach, kolejne 19 stron 

zajmuje spis literatury. W pracy umieszczono także spis tabel i rysunków oraz suplement, gdzie 

przedstawiono jedną tabelę z wynikami oraz wykorzystane w badaniach arkusze ankiet. Wyniki badań 

zaprezentowano w formie opisowej, jak również tabelarycznej (35 tabel) oraz graficznej (21 rysunków), 

pozostałe 8 tabel i 9 rysunków zawarto w części literaturowej, jeden rysunek w rozdziale dyskusja. 

W pracy zacytowano zgodnie z wykazem literatury: 225 artykułów z czego większość została 

wydana w ostatnim dziesięcioleciu (67% to pozycje anglojęzyczne), 1 ustawę, 2 rozporządzenia, 21 

źródeł internetowych, dwa patenty i 5 norm. Dobór piśmiennictwa jest uzasadniony i poprawny. Układ 

pracy oceniam jako spójny i przejrzysty. 

Doktorantka zdefiniowała cel pracy oraz siedem hipotez badawczych, które sukcesywnie 

weryfikowała, jednakże pomimo, że w celu pracy założono opracowanie receptury nowego produktu na 

bazie konopi to nie zdefiniowano do części technologicznej żadnych hipotez badawczych. 

III Ocena merytoryczna rozprawy 

 W rozdziale Przegląd literatury opisano najważniejsze cechy różnicujące trzy gatunki konopi 

oraz przydatność do przetwórstwa poszczególnych części morfologicznych rośliny. Krótko 

scharakteryzowano cechy botaniczne konopi. Omówiono także aspekty związane z wartością odżywczą 

nasion, zwracając szczególną uwagę na skład jakościowy i ilościowy białka oraz tłuszczu. Odniesiono 

się do substancji aktywnych farmakologicznie, budzących szczególnie duże zainteresowanie 

z medycznego punktu widzenia i wzmiankowano o ich wykorzystaniu w farmakologii. Zwrócono 

uwagę na istotne aspekty żywieniowe nawiązując do małej zawartości egzogennych aminokwasów 

(leucyny, tryptofanu oraz lizyny) oraz obecności składników antyżywieniowych w nasionach konopi. 

Omówiono uwarunkowania prawne w uprawie i handlu konopi. Zwrócono uwagę na ograniczenia 

upraw w Polsce (prawne i agrotechniczne) oraz na trendy w uprawie i hodowli nowych odmian. 

Doktorantka opisała kluczowe elementy surowcowe i technologiczne wpływające na jakość tofu, 

opierając się na źródłach literaturowych dotyczących tofu sojowego, co dowodzi o tym, że pomimo, iż 

na rynku pojawiło się tofu z konopi to wciąż brak opracowań naukowych na ten temat i istnieje 

uzasadniona potrzeba badań w tym temacie. Przegląd prac związanych z technologią produkcji tofu 

sojowego pozwolił Autorce określić ramy części eksperymentalnej, gdzie opracowywano receptury 

nowych produktów na bazie nasion z konopi. Część teoretyczna to również, krótka charakterystyka 

zastępników mięsa dla wegan (tofu, tempeh seitan, quorn, teksturowane białka roślinne), omówienie 

rynku wegańskiego, co doskonale uzasadnia potrzebę podjęcia tematu oraz rozważania na temat 

czynników wpływających na zachowania konsumentów. 

 Cel pracy został sformułowany bardzo jasno, dodatkowo w punktach przedstawiono zakres 

pracy oraz w sposób graficzny przedstawiono organizację badań, co ułatwia lekturę pracy i podążanie 

za przebiegiem doświadczeń. 

 W rozdziale Materiały i metody opisano zastosowane w badaniach ankietowych metody 

statystyczne, model postaw Fishbeina, model tendencyjnego spostrzegania obiektu postawy (model 

MODE), sposób określania wielkości badanej próbki, celowość wywiadów, opisano także 

kwestionariusze ankiet oraz scharakteryzowano grupy badawcze. W drugiej części przedstawiono 
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materiał badawczy i materiały pomocnicze wykorzystane w części technologicznej pracy, krótko 

opisano każde z oznaczeń fizyko-chemicznych. Materiały i metody wskazują na ambitny plan Autorki 

i szeroko zakrojone badania. 

 Rozdział Wyniki badań i ich omówienie choć obszerny to zawiera zaprezentowaną w sposób 

przejrzysty dokumentację rezultatów. Większość wyników została poparta właściwą analizą 

statystyczną, opisy tabel i rycin poprzedzono odpowiednim komentarzem. 

Docelowe badania ankietowe poprzedzono wywiadami na podstawie których sporządzono listę 

atrybutów na które respondenci najbardziej zwracają uwagę, następnie w oparciu o dodatkowe dane 

z literatury wytypowano stwierdzenia badające ważność cech oraz nastawienie konsumentów. Te same 

pytania wykorzystano dla tofu sojowego i konopnego. Dalej zebrano 437 odpowiedzi na etapie I, który 

był skierowany do osób spożywających tofu i miał na celu określenie postaw konsumentów względem 

tego produktu. W II etapie badano preferencje dotyczące spożywania tofu za pomocą kwestionariusza 

ustrukturyzowanego w województwie dolnośląskim. Doktorantka analizowała częstość spożycia tofu 

w zależności od cech demograficzno-społecznych konsumentów, zależność oceny dostępności tofu 

sojowego i konopnego od płci i wyksztalcenia i wiele innych zależności, których nie będę przytaczał 

pomimo, że niektóre były istotne statystycznie to współczynniki współczynnik V-Cramera (określający 

poziom zależności pomiędzy dwiema zmiennymi nominalnymi, spośród których co najmniej jedna 

przyjmuje więcej niż dwie wartości) oraz współczynnik korelacji rangowej Spearmana (liczony dla skal 

porządkowych) dowodziły o słabych związkach między zmiennymi. Najwyższą korelację rs = 0,39 

uzyskano testując prawdopodobieństwo zakupu tofu konopnego ze względu na wyższą zawartość białka 

w stosunku do tofu ostatnio zakupionego. Jednocześnie w pracy w części technologicznej 

przygotowywano tofu smakowe „kakao i banan”, „kakao i miód”, które miało zdecydowanie niższą 

zawartość białka w stosunku do tofu „naturalne z solą”. Dowodzi to również, że aby wyprodukować 

smakowe i słodkie tofu o wysokiej zawartości białka należałoby rozważyć jeszcze inne receptury niż 

zaproponowane w pracy. Wyniki dotyczące indywidualnego nastawienia ankietowanego do 

konkretnego atrybutu wskazują, że najważniejszy jest smak, jakość i skład, na 8 miejscu znalazła się 

dopiero tekstura. Wyniki postaw w odniesieniu do poszczególnych atrybutów tofu lokują teksturę na 9 

miejscu, co budzi moje zdziwienie ponieważ uważa się, że tekstura ma kluczowe znaczenie w ocenie 

jakości produktu. 

Model tendencyjnego spostrzegania obiektu postawy miał na celu pomiar intencji konsumenta 

dotyczącego ponownego zakupu tofu konopnego, Autorka tutaj testowała zależność między 

prawdopodobieństwem zakupu a cechami socjogeograficznymi, promocją w sklepie, płcią kupującego, 

wyższą zawartością białka, informacją na opakowaniu „bez GMO”, dostępnością słodkiej wersji 

smakowej. Wysoce oceniam dociekliwość Doktorantki pomimo, że badane zależności 

charakteryzowały się słabą siłą związku miedzy zmiennymi. 

W ostatniej części badania ankietowego (etap II) zaprezentowano wyniki dotyczące preferencji 

względem tofu, a dotyczyły one rodzaju, stosowanych dodatków, sposobu przyrządzania i oczekiwań 

względem asortymentu tofu na rynku. Zaprezentowane wyniki zostały wykorzystane w dalszym etapie 

do przygotowania słodkiej wersji tofu konopnego. Sekwencja dotychczas przedstawionych w pracy 

wyników dowodzi o dobrze przemyślanej koncepcji pracy, która w pewnym stopniu daje spójny obraz 

potencjalnego konsumenta wraz z jego oczekiwaniami względem produktu. 

Ostatnia i bardzo ciekawa część pracy dotyczy wytworzenia tofu konopnego i opracowania jego nowych 

wersji smakowych, co ma duży potencjał aplikacyjny chociaż zaprezentowane wyniki eksperymentów 

w tej części traktuję jak wstępne rozeznanie w tym zakresie. Funkcję celu jaką przyjęto na tym etapie 

pracy była maksymalizacja wydajności, testowano stosunek nasion do wody, czas rozdrabniania nasion, 

czas i temperaturę obróbki termicznej „mleka” konopnego, rodzaj użytego koagulantu i jego dawkę, 

obciążenie i czas prasowania uzyskanego skrzepu. Opracowywano również recepturę wariantów 
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smakowych tofu konopnego, określano wartość odżywczą, teksturę. Część technologiczna została 

zaplanowana kompleksowo i dużym atutem jest uwieńczenie tego rozdziału analizą sensoryczną. 

W rozdziale Dyskusja wyników poddano weryfikacji i dyskusji postawione w pracy hipotezy. 

Autorka sprawnie poddała dyskusji poszczególne elementy prezentowane w części wynikowej. 

W podsumowaniu tego rozdziału wskazała również na aspekty technologiczne, które należy rozważyć, 

aby wypracować receptury i technologię wytwarzania wersji smakowych tofu. Tego typu refleksję 

uważam za cenny przejaw samokrytyki niezbędny w pracy naukowej. 

W rozdziale Wnioski Doktorantka przedstawiła najważniejsze konkluzje, przedstawiając je 

w 7 punktach. Nawiązują one bezpośrednio do wyników pracy. 

W związku z lekturą niniejszej pracy nasuwają mi się następujące pytania i uwagi, które 

wymagają komentarza ze strony pani mgr inż. Magdaleny Kopacz: 

Przegląd literatury: 

pkt. 1.3 „Kluczowe elementy surowcowe i technologiczne wpływające na jakość tofu” 

Str. 23 – podano, że glicynina i ß-konglicynina stanowią 70% białek soi, a dalej skomentowano, że 

globuliny sojowe różnią się właściwościami funkcjonalnymi podając przykład żeli wykonanych 

z glicyny i ß-konlicyny z tym, że glicyna jest aminokwasem, a ß-konlicyna nie występuje w polskim 

piśmiennictwie, w rozdziale tym pojawia się też tajemnicza ß-koglicynina. 

Str. 27 – podano temperaturę denaturacji glicyny, która jako aminokwas nie posiada struktury drugo-, 

trzecio- lub czwartorzędowej, a przecież denaturacja to częściowe lub całkowite zniszczenie tych 

struktur, na tej stronie pojawia się też fraza „zawartość sulfydrylu”, czy Autorka ma na myśli grupy 

tiolowe? 

Str. 27 – napisano, że mleko sojowe wystawione na działanie wysokiego ciśnienia i temperatury zawiera 

więcej białka, czy tutaj nie chodzi o obróbkę samego surowca przed ekstrakcją „mleka” sojowego 

w wyniki czego można uzyskać wyciąg sojowy o wyższej zawartości białka? 

Str. 28 – napisano „tworzenie cząsteczek białka w obecności określonych jonów metali”, czy to nie jest 

skrót myślowy, co konkretnie Autorka chciała wyrazić? 

Str. 29 – co kryje się pod stwierdzeniem „bezcząsteczkowymi białkami soi”? 

Str. 29 – na czym polega mechanizm koagulacji z udziałem trypsyny, czy bromelainy, które są 

enzymami proteolitycznymi, czy enzymy te mogą koagulować białka? 

Str. 31 – brak w tabeli 3, publikacji potwierdzających wykorzystanie w produkcji tofu enzymów 

proteolitycznych jako substancji koagulujących. 

Pkt. 1.4.5 „Teksturowane białka roślinne (TVP) 

Str. 36 – użyto sformułowania „produktów analogowych”, przy czym analogowy to wykorzystujący 

technikę analogową, ta kolokacja jest tutaj w mojej ocenie niewłaściwa. 

Materiały i metody: 

Pkt. 3.1.1 „Opis zastosowanych metod statystycznych” 

Str. 55 – w analizie statystycznej wykorzystano przede wszystkim testy nieparametryczne, jednakże nie 

wspomniano jakim testem sprawdzano normalność rozkładu zmiennych, co jest podstawowym 

założeniem ANOVA. 

Pkt. 3.1.4 „Sposób określenia wielkości badanej próby” 

Str. 59 W części wynikowej nie znalazłem odwołania do wyliczonej wielkości próby, ani parametrów, 

które założono korzystając z zaprezentowanej formuły. 

Pkt. 3.3 Oznaczenia fizyko-chemiczne 

Str. 67 – przyjęto do obliczania białka na podstawie oznaczanego azotu metodą Kjeldahla współczynnik 

stosowany dla mleka, jednakże zaleca się dla nasion bawełnicy, orzeszków ziemnych, lnu, konopi i 

łubinu stosować przelicznik 5,5. 
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Str. 68 – w oznaczaniu węglowodanów ogółem napisano, że „do całkowitego przeprowadzenia miedzi 

dwuwartościowej w jednowartościową, za pomocą błękitu metylenowego.”, a powinno być wobec 

błękitu metylenowego jako wskaźnika końca reakcji. 

Pkt. 3.4 „Ocena organoleptyczna i analiza sensoryczna” 

Str. 70 – opisując analizę sensoryczną nie wspomniano nic o zespole, który powinien mieć uprzednio 

sprawdzoną i odpowiednio dużą wrażliwość sensoryczną. 

Wyniki 

Pkt. 4.1.2 Omówienie wyników etapu I 

Str. 79 – tabela 13, w treści skomentowano zależność między częstością spożywania tofu a wagą 

przywiązywaną do ceny tofu jako istotną, podczas gdy pod tabelą wyniki testu χ2 wskazują na brak 

zależności między zmiennymi. 

Str. 79 – tabela 14, dlaczego raz relację badano współczynnikiem korelacji rang Spearmana, a raz 

stosując V-Cramera, oba zestawy danych mają zmienne o charakterze porządkowym? 

Str. 84 – tabela 16, brak zbieżności w opisie tabeli, a wynikami testów zaprezentowanymi pod tabelą, 

mianowicie wspomniane istotne statystycznie różnice otrzymano tylko dla tofu sojowego. 

Str. 89 – interpretując tabelę 21, trudno stwierdzić, czy postawy względem tofu konopnego i sojowego 

są istotnie różne, ponieważ brak testu statystycznego, który potwierdziłby istotność takich różnic. 

Str. 93 – wyniki z tabeli 24 zostały wcześniej zaprezentowane w tabeli 23. 

Str. 94 – zaskoczeniem jest, że mężczyźni nie byli zainteresowani zakupem tofu z wyższą zawartością 

białka, czy mogłaby to Pani skomentować? 

Str. 107 i 109, tabela 35 i 38 – badano wpływ parametrów technologicznych na wydajność 

uzyskiwanego tofu, następnie wybierano najlepszy wariant kierując się wydajnością procesu, jednakże 

w tabelach brak odchyleń standardowych oraz statystyk, które potwierdzałyby, że wybrany wariant jest 

istotnie lepszy od pozostałych, czy eksperymenty te wykonywano tylko w jednym powtórzeniu, czy 

wyniki przedstawiają wartości średnie, jeśli tak to ile powtórzeń wykonywano? 

Str. 113. Dlaczego z nasion łuskanych uzyskano niską wydajność? 

Dyskusja wyników 

Str. 130 – napisano, że osobami najczęściej spożywającymi tofu były kobiety, co nie zostało 

potwierdzone (opis do tabeli 9, str. 73, z moich wyliczeń wynika, że p > 0,05, chociaż pod tabelą 

widnieje p < 0,05). 

Str. 131 – w opisie nawiązującym do tabeli 9, napisano że osoby z niższym dochodem zdeklarowały 

częstsze spożycie tofu, ale to nie jest spójne z opisem na str. 73, gdzie napisano „istotną statystycznie 

zależność otrzymano jedynie pomiędzy częstością spożycia a wykształceniem respondentów”. 

Str. 139 – napisano, że „informacja na opakowaniu odnosząca się do braku w produkcie genetycznie 

modyfikowanych organizmów, jest większym motywatorem dla osób z niższym wyksztalceniem”, 

jednakże nie jest to spójne z wynikami prezentowanymi w tabeli 28, str. 96 (wg moich obliczeń p-

wartość dla testu χ2 i obliczonej korelacji Spearmana wynosi powyżej 0,05). 

Wnioski 

Str. 148 – wniosek 1 nie jest poparty wynikami (str. 73 i 74, tabela 9). We wniosku wkradł się też błąd 

logiczny, napisano, że kobiety deklarowały częstsze spożywanie tofu od mężczyzn podając 

jednocześnie p > 0,05. 

Str. 148 – we wniosku 4, powielono ponownie błędną interpretację tabeli 28, str. 95/96 odnośnie 

prawdopodobieństwa zakupu tofu konopnego ze względu na informację „bez GMO” (nie było istotnej 

zależności między wykształceniem a prawdopodobieństwem zakupu tofu). 

IV Podsumowanie i wniosek końcowy 

Reasumując stwierdzam, że oceniana rozprawa doktorska mgr inż. Magdaleny Kopacz spełnia 

wymagania formalne i merytoryczne stawiane rozprawom na stopień doktora i stanowi oryginalne 
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rozwiązanie problemu naukowego. Praca poszerza wiedzę na temat oczekiwań i postaw konsumentów, 

a także uwarunkowań surowcowych i technologicznych w kształtowaniu jakości tofu z konopi. 

Jednocześnie stwierdzam, że niniejsza rozprawa doktorska wykazuje pewien potencjał aplikacyjny. 

 Przedłożoną do recenzji dysertację oceniam pozytywnie i mimo uwag o charakterze 

wyjaśniającym, czy dyskusyjnym, stwierdzam, iż spełnia ona wszystkie wymagania określone 

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

w zakresie sztuki (z późn. zm.). W związku z tym wnoszę do Rady Dyscypliny Technologia Żywności 

i Żywienia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o dopuszczenie mgr inż. Magdaleny Kopacz 

do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 

 

 

………………………………………………. 
          Dr hab. Artur Szwengiel, prof. UPP 


