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RECENZJA W POSTĘPOWANIU O NADANIE STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

W DZIEDZINIE NAUK ŚCISŁYCH l PRZYRODNICZYCH W DYSCYPLINIE NAUKI BIOLOGICZNE

.-.ANS DH MAŁGORZACIE PROĆKÓW

Poniższą recenzję wykonałam na podstawie dokumentacji obejmującej wniosek

dr Małgorzaty Proćków o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

habilitowanego, kopię dyplomu doktorskiego, autoreferat, wykaz osiągnięć, kopie publikacji

stanowiących osiągnięcie będące podstawą postępowania habilitacyjnego oraz oświadczenia

współautorów publikacji stanowiących ro osiągnięcie.

l. Ocena osiągnięcia naukowego stanowiącego podstawę postępowania habilitacyjnego

Osiągnięciem naukowym przedstawionym przez dr Małgorzatę Proćków jako podstawa

postępowania habilitacyjnego jest cykl sześciu powiązanycli tematycznie oryginalnych

artykułów naukowych opublikowanych w latach 2013 - 2020 na podstawie badań

przeprowadzonych w latach 2009 - 2020. Tytuł osiągnięcia brzmi: "Plastyczność fenolypowa

i zróżnicowanie genetyczne problematycznych taksonów ślimaków lądow^'ch z rodzaju

Trochulus (Gastropoda: Hygromiidae)". Wszystkie prace składające się na ten cykl zostały



opublikowane na łamach czasopism znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR):

Zoological Journal of ihe Linnaean Society. Current Zoolog)', Annales Zoologici, PLOS

ONE,Science of the Totał Environment i Zoologica Scripta. Sumaryczny Impact Factor

publikacji wchodzących w skład tego osiągnięcia według listy JCR zgodnie z rokiem

opi iblikowania wynosi 17,031 , suma punktów MNiSW według listy z 2016 roku wynosi 215,

a z 2019 roku - 680. We wszystkich artykułach Habilitantkajest pierwszą i korespondującą

autorką i w powstaniu wszystkich odegrała wiodącą rolę.

Cykl prac przedstawionych jako podstawa postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty

Proćków poświęcony jest powiązaniom ekologiczno-ewolucyjnym w obrębie rodzaju

Trochulus. Rodzaj ten obejmuje około 30 gatunków ślimaków Iqdo\wch. Ich dokładna liczba

i cechy diagnostyczne nie są ustalone, co wynika m. in. z dużego wewnatrz-

i międzypopulacyjnego morfologicznego zróżnicowania. Habilitantka podjęła się rozwikłania

licznych sprzeczności, niespójności i niejasności dotyczących tego rodzaju.

\V artykułach składających się na przedstawione osiągnięcie naukowe Habilitantka wraz

z zespołem współautorów konsekwentnie odpowiada na logicznie ze sobą powiązane pytania

zmierzając do wyjaśnienia przebiegu procesów prowadzących z jednej strony

do genetycznego zróżnicowania przy braku różnic inorfologicznych, a z drugiej - do

morfologicznego zróżnicowania przy braku udokumentowanych różnic genetycznych.

Przeanalizowała materiał pozyskany w trakcie prac terenowych obejmujących obszar niemal

całej Europy oraz krzyżówek i hodowli laboratoryjnych, łącząc wyniki badań molekularnych

z analizami morfologicznymi i anatomicznymi. Wykazała m. in., że T. hispidiis

i T. sericeiis/plebeiiis - dwie morfologicznie różne formy wcześniej uważane za gatunki - nie

tworzą odrębnych linii filogenetycznych i nie ma między nimi ograniczeń w przepł}/wie

informacji genetycznej, charakteryzują się natomiast dużą plastycznością fenotypową. Wobec

tego taksony te nie stanowią odrębnych gatunków biologicznych i powinny być traktowane

jako ekofenotypy. Z kolei analiza szeroko rozmieszczonych T. hispidus i T. strioiatas

wykazała, że T. hispidus ma polifiletyczne pochodzenie i może obejmować szereg gatunków

kryptycznych. podczas gdy T. stnolatus ]est gatunkiem monofiletycznym, ale zróżnicowanym

morfologicznie w odpowiedzi na warunki środowiskowe. Lokalnie z nimi wspóhwstępujący

T. coelomphala, takson o niepewnym dotycliczas statusie, należy traktować jako odrębny

gatunek, który najprawdopodobniej wyewoluował na drodze specjacji sympatrycznej

w obrębie T. hispichis. Habilitantka rozstrzygnęła też status taksonomiczny dwóch wcześniej



bardzo słabo poznanych gatunków endemicznych: 7'. phorochealms i T. graminicola.

Wykazała, że T. phorocheatms nie jest odrębnym gatunkiem i powinien być traktowany jako

morfbgatunek wspólwystępujący z T. hispidus w części jego zasięgu, podczas gdy

T. graminicola spełnia kryteria odrębnego genetycznie, anatomicznie i ekologicznie gatunku.

Należy podkreślić, że za wszystkimi tymi rozstrzygnięciami kryje się olbrzymi. umiejętnie

zaplanowany i konsekwentnie zrealizowany, długotrwały i wieioaspektowy wysiłek

badawczy Habilitantki i współpracującego z nią zespołu.

Podsumowując stwierdzam, że w przedstawionym do oceny cyklu artykułów naukowych dr

Małgorzata Proćków udokumentowała wielopoziomowe zróżnicowanie rodzaju Trochtdus i

wykazała złożoność procesów, które do tego zróżnicowania prowadzą. Jej wkład w wiedzę na

temat powiązań ekologiczno-ewolucyjnycli i czynników warunkujących procesy specjacji,

szczególnie w obrębie taksonów o małej mobilności, oceniam bardzo wysoko. W mojej

opinii, przedstawione przez Habilitantkę osiągnięcie naukowe stanowi znaczny wkład w

rozwój dyscypliny nauki biologiczne i tym samym spełnia wymogi stawiane kandydatom do

stopnia doktora habilitowanego przez ustawęz dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. póz. 85 z późn. zm.).

2. Ocena aktywności naukowej

Akty-wność naukowa dr Małgorzaty Proćków koncentruje się wokół trzech głównycli

zagadnień: l) systematyki, filogenezy, biogeografii i zmienności ślimaków lądowych

znadrodziny Helicoidea, 2) cykli życiowych, biologii rozrodu, ekologii i dynamiki populacji

ślimaków lądow}?ch oraz 3) współpracy w realizacji badań botanicznych. Efektem tych prac,

poza artykiiłami przedstawionymi jako główne osiągnięcie habilitacyjne, jest opublikowanie

po osiągnięciu stopnia naukowego doktora 18 artykułów naukowych w czasopismach

znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) oraz 1 l w czasopismach innych niż

znajdujące się w tej bazie. W dorobku habilitantki jest ponadto jedna monografia i jeden

rozdział monografii. Wśród 11 artykułów opublikowanych w czasopismach spoza bazy JCR,

aż 9 ukazało się na łamach Folia Malacologica. Jest to polskie czasopismo o szerokim

zasięgu międzynarodowym, które od lat ma najwyższą liczbę punktów MTSiiSW dostępną dla

czasopism nieindeksowanych przez JCR. Folia Malacologica zabiega o znalezienie się na

liście czasopism indeksowanych i systematyczne zamieszczanie przez Habilitantkę licznych,

bardzo dobrej jakości artykułów w tym czasopiśmie było z pewnością jego ważnym



wsparciem. Mabiiitantka jest też autorką lub współautorką doniesień przedstawionych na

9 międzynarodowych i 2! konferencjach naukowych. Jej osiągnięcia naukowe zostały

wyróżnione Nagrodą JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w 2018 r. W 2015 r. została

uhonorowana Dyplomem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za cykl

artykułów opublikowanych razem z pracownikami tego uniwers\^tetu.

Dr Małgorzata Proćków Jest głównym wykonawcą w projekcie NCN Opus zatytułowanym

"Testowanie koncepcji gatunku i badanie mechanizmów specjacji na przykładzie ślimaków

z rodzaju Trochulus", realizowanym w iatach 2017 - 2021, którego kierownikiem jest

prof. dr hab. Paweł Mackiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego. Była też kierownikiem

i wykonawcą projektu SYNTHESYS Iii zat^ułowanego "Morphological and genetic

differentiation of Trochulus/Petasma species (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae)"

realizowanego w Naturalis Biodiversity Center w Lejdzie. w Holandii w 2015 r.

Swoją aktywność naukową dr Małgorzata Proćków realizuje we współpracy z uczonymi

z różnych ośrodków krajowych i zagranicznych. W Polsce są to: Uniwersytet Wrocławski

i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Najważniejszym ośrodkiem zagranicznym, w którym

Habilitantka wykazała się aktywnością naukową jest Naturalis Biodiversity Center in Leiden

(Holandia), w którym prowadziła badania w ramach programu SYNTHESYS III. Ponadto

wykazała się współpracą z Charles Uniyersity in Prague (Czechy) oraz Naturhistorisches

Museum Wien (Austria). Efektem tej aktywności są liczne współautorskie publikacje

Habilitantki. W ramach badań terenowych, dr Małgorzata Proćków odbyła 12 zagranicznych

wyjazdów terenowych. Część z nich została zreaiizowana we współpracy z malakologami

z innych krajów, m. in. z Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Zbiór iTiateriałów w Czarnogórze,

Bośni i Hercegowinie. Chorwacji. Czechach i na Ukrainie był możliwy dzięki bezpośrednim

kontaktom nawiązanym przez Habilitantkę z pracownikami wybranych instytucji w tych

krajach. Zebrane materiały pozwoliły Habilitantce na podjęcie realizacji pięciu nowych

projektów. Jeden z nich jest realizowany we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim

i Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, a pozostałe to projekty międzynarodowe

realizowane we współpracy z Charles Uniyersity in Prague (Czechy), Universitat Hamburg

(Niemcy), Naturhistorisches Museum Bern (Szwajcaria) oraz Museum national d'Histoire

naturelle, Paris (Francja).



Podsumowując stwierdzain, że dr Małgorzata Proćków ma znaczący dorobek naukowy

i jest już specjalistą znanym i uznawanym zarówno w polskim, jak i międzynarodowym

środowisku naukowym. Wykazuje się istotną aktywnością naukową realizowaną

w więcej niż jednej uczelni lub instytucji naukowej, w tyin zagranicznej, i tym samym

również w tym zakresie spełnia wymogi stawiane kandydatom do stopnia doktora

habilitowanego przez obowiązującą ustawę.

3. Ocena pozostałej aktywności zawodowej

Dr Małgorzata Proćków akty^vnie uczestniczy w krajowym i międzynarodowym życiu

naukowym. Od 2009 r. jest członkiem Stowarzyszenia Malakologów Polskich i uczestniczy

w pracach jego struktur. Od 2013 r. jest członkiem kolegium redakcyjnego P"olia

Malacologica. Uczestniczka w pracach komitetu organizacyjnego międzynarodowej

konferencji EUROMAL - 8th European Congress of Malacological Societies

organizowanego w Krakowie i trzech Krajowych Seminariów Malakotogicznych. Wykonała

15 recenzji dla 12 międzynarodo\\rych czasopism naukowych. Prowadzi liczne zajęcia

dydaktyczne w języku polskim i angielskim dla studentów Wydziału Nauk Biologicznych

Uniwers^letu Wrocławskiego oraz w ramach oferty edukacyjnej Muzeum Przyrodniczego

UWr. Aktywnie zajmuje się popularyzacją nauki, in. in. w ramach Dolnośląskiego Festiwalu

Nauki, Krotoszyńskiej Nocy z Biologią, Oleśnickiej Nocy z Przyrodą, w ramach

uniwersyteckiego projektu "Mój pierwszy uniwersytet", czy w ramach Uniwersytetu

Trzeciego Wieku. W 2015 r. została wyróżniona tytułem Wykładowca Roku przyznawanym

w głosowaniu uczestników Uniwersytetu Dzieci. Ponadto uczestniczy w pracach Okręgowego

Komitetu Olimpiady Biologicznej we Wrocławiu. Uczestniczy też w różnorodnych pracach

organizacyjnych na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego. Za swoją aktywność dydaktyczną

została nagrodzona czterokrotnie przez JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, a za

działalność organizacyjną -- pięciokrotnie. Dr Małgorzata Proćków wykonała wraz

ze współpracownikami siedem ekspertyz i opracowań dla instytucji publicznych

i przedsiębiorstw.

Całokształt dorobku organizacyjnego, dydaktycznego i popularyzatorskiego Habiiitantki

wskazuje, że wnosi ona cenny wkład w funkcjonowanie społeczności naukowej i jej

otoczenia społecznego i gospodarczego.



4. Podsumowanie i konkluzja recenzji

Na podstawie analizy osiągnięcia habilitacyjnego dr Małgorzaty Proćków, jej dorobku

i aktywności naukowej oraz pozostałych osiągnięć uważam, że stanowią one istotny

wkład w rozwój współczesnej biologii. Dokumentują one również dużą dojrzałość

i samodzielność Habilitantki.

Podsumowując stwierdzam, że osiągnięcia isaukor^e dr Małgorzaty Proćków w pełni

odpowiadają wyraagauiom stawianym kandydatom do stopnia doktora habilitowanego

określonym w art. 219 ust. l pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. póz. §5 z późn. zm.) i w mojej opinii stanowią

podstawę do nadania jej stopnia doktora habiIitowaEisgo w dziedzinie nauk ścisiych

i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczn .
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