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Ocena osiągnięcia naukowego 

dr inż. Magdaleny Zagalskiej-Neubauer dokonana w związku z postępowaniem 

habilitacyjnym 

 

Ogólna ocena dorobku naukowego Habilitantki 

Ocenę dorobku naukowego dr Zagalskiej-Neubauer zacznę od przytoczenia i 

skomentowania informacji dostępnych w bazie danych Institue for Scientific Information 

i Scopus. Odnotowano w nich odpowiednio: 17 (ISI) i 21 (Scopus) pozycji jej 

współautorstwa, dla których sumaryczna liczba cytowań wynosi 341 (ISI) i 380 

(Scopus) (stan z 15 grudnia 2022 r). Zatem średnio pojedyncza publikacja cytowana 

była ponad 20 razy, przy indeksie H=9 (ISI) i 10 (Scopus). Najwięcej cytacji (za Scopus) -

- 99, zgromadziła wieloautorska praca metodologiczna opublikowana w 2010 r. w BMC 

Evolutionary Biology, przedstawiajaca charakterystykę zmienności egzonu 2 MHC klasy 

II dokonaną z wykorzystaniem (ówcześnie) nowej metody sekwencjonowania 454. 

Nieco mniejszą liczbę cytowań zgromadziły trzy inne artykuły współautorstwa 

Opiniowanej: Radwan i in (2012) z Molecular Ecology - 71 cytowań, Gay i in. (2017) 

również z Molecular Ecology – 58 cytowań oraz publikacja Gay i in. z Heredity – 22 

cytowania. Dwie ostatnie z wymienionych prac nie wchodzą w zakres osiągnięcia 

habilitacyjnego. Jedna trzecia publikacji Habilitantki (wg Scopus 7 z 21 pozycji) była 

cytowana nie częściej niż pięć razy, bądź wcale. Jednakże większość z nich ukazała się w 

ostatnich kilku latach. Prace te nie zdążyły więc jeszcze w pełni zaistnieć w literaturze 

światowej. Jest zatem nadzieja, że liczba ich cytowań będzie się dalej zwiększać. 

Trzy z sześciu publikacji składających się na osiągnięcie habilitacyjne zostało 

ogłoszonych w pismach z I kwartyla (Molecular Ecology, Journal of Ornithology, Journal 

of Avian Biology), zaś pozostałe w periodykach z kwartyla II, a nawet III (Behavioral 

Ecology). W sumie stwierdzam, że liczba publikacji oraz ich cytowań notowanych w 
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bazach bibliograficznych, a także wartość indeksu Hirscha plasuje Opiniowaną powyżej 

średniej względem osiągnięć znanych mi habilitantów.  

Zanim przejdę do szczegółowego omówienia dorobku naukowego dr Zagalskiej-

Neubauer, chciałbym podjąć próbę syntetycznej oceny jego wartości merytorycznej pod 

względem kryterium zapisanego w Art. 219.1 ustawy określającego, że powinien on 

stanowić ‘znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny’. W przypadku dorobku 

Opiniowanej nie wychwyciłem dającego się lapidarnie sprecyzować osiągniecia, 

polegającego na np., jednoznacznym rozstrzygnięciu problemu naukowego, 

przedstawieniu, a następnie zweryfikowaniu nowej hipotezy, bądź odkryciu nieznanego 

uprzednio mechanizmu. Zatem dorobek Opiniowanej nie daje się ująć w postaci łatwego 

do określenia ‘wkładu’, a w szczególności ‘odkrycia’. Ma więc on bardziej cząstkowy i 

inkrementalny charakter, którego ocenę końcową można przeprowadzić po identyfikacji 

i zagregowaniu szczegółowych składowych dorobku naukowego Habilitantki.  

Dodatkową trudnością, na którą natrafiłem przy jego ocenie był brak jasnego 

sprecyzowania udziału Opiniowanej w powstawaniu publikacji zgłoszonych jako 

osiągnięcie. Niezależnie od pozycji na ich liście autorskiej są one opatrzone bardzo 

podobnie brzmiącymi oświadczeniami Habilitantki zamieszczonymi w Autoreferacie. W 

tym względnie niewiele również wyjaśniają oświadczenia współautorów, np., prof. Jacka 

Radwana, który w odniesieniu do dwóch artykułów (w jednym z nich jest pierwszym 

autorem, w drugim- autorem korespondencyjnym) użył zbliżonych sformułowań 

określających jego wkład w przygotowanie publikacji. Stosując najprostszą 

interpretację, łączącą pozycję na liście autorskiej z proporcjonalnym udziałem 

Habilitantki w przedstawionych artykułach należałoby stwierdzić, że miała ona 

zdecydowanie wiodący wkład w jedynie dwóch z sześciu publikacji składających się na 

oceniany dorobek. W pozostałych z nich, jednoznaczną informacją opatrzony jest 

jedynie artykuł Drobniak i in. (Journal of Avian Biology, 2022), w którym nazwisko 

Opiniowanej zamyka listę autorską, ale z adnotacją ‘equally contributed’ odnoszącą się 

do niej i S. Drobniaka. Zatem nie mam wątpliwości, że bardziej precyzyjne określenie 

wkładu Opiniowanej w powstanie wielo-autorskich publikacji, w których nie była ona 

autorem wiodącym/korespondencyjnym, ułatwiłoby sformułowanie oceny jej dorobku 

habilitacyjnego. 
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Szczegółowa ocena osiągnięcia naukowego 

Ze swego dotychczasowego dorobku publikacyjnego na osiągnięcie naukowe dr 

Zagalska-Neubauer wybrała cykl sześciu publikacji opatrzonych wspólnym tytułem 

„Model interakcji endobiont - gospodarz w ujęciu molekularnym, behawioralnym i 

ekologicznym, na przykładzie dzikich populacji ptaków”. Zanim przejdę do 

szczegółowego omówienia tego dorobku, pozwolę sobie na sformułowanie uwagi 

dotyczącej tytułu, jakim opatrzyła go Habilitantka. Otóż sugeruje on istnienie zestawu 

interakcji endobiont-gospodarz, które ze względu na precyzyjne i powszechnie 

akceptowane zdefiniowanie można określić jako ‘model’. Co więcej, wnioskując z tytułu, 

model ten ma zastosowanie do wielu grup systematycznych, a w szczególności do 

ptaków. Problem w tym, że ani w tekście Autoreferatu, ani też załączonych publikacjach 

nie znalazłem definicji tego modelu. Co więcej, podejrzewam, że takowy model nie 

istnieje, a przywołanie go w tytule osiągnięcia jest niefortunną figurą retoryczną. Taka 

niefrasobliwość terminologiczna sama w sobie nie jest rażącym mankamentem. Zdradza 

ona jednak pewien niedostatek dogłębniejszego przemyślenia konstrukcji osiągnięcia. 

Za naukowy cel swoich badań dr Zagalska-Neubauer obrała, cytując za 

Autoreferatem ‘zagadnienia dotyczące interakcji endobiont - gospodarz w populacjach 

dzikich’, które zdaniem Opiniowanej, ‘są tematem niewystarczająco eksplorowanym i 

ciągle słabo poznanym.’ Trudno mi się z tym stwierdzeniem zgodzić. Interakcje 

endobiont-gospodarz są bardzo intenstywnie badane, w szczególności w kontekście 

funkcjonalnej zmienności molekularnej, którą zajmuje się w swoich pracach 

Habilitantka. Zatem w swoich badaniach nie eksploruje ona nowatorskiej tematyki, a 

wprost przeciwnie- wpisuje się w nurt bardzo intensywnych dociekań dotyczących 

jednego z najważniejszych obszarów nauki leżących na pograniczu ekologii, biologii 

ewolucyjnej i genetyki.  

 Szczegółową ocenę serii publikacji składających się na recenzowane osiągnięcie 

naukowe przeprowadzę zgodnie z kolejnością zaproponowaną przez Habilitantkę w 

przedstawionym przez nią zbiorczym omówieniu zawartym w Autoreferacie. Otwiera je 

praca opublikowana w BMC Evolutionary Biology, poświęcona identyfikacji i 

charakterystyce zmienności egzonu 2 MHC klasy II u muchołówki białoszyjej. Praca ma 

charakter metodologiczny, nie przedstawia nowych hipotez bądź testowania predykcji 

hipotez już znanych. Zamiast tego prezentuje solidną i dogłębną analizę zmienności 

molekularnej genów MHC u modelowego gatunku ptaka. W chwili publikacji (2010 r.) jej 
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nowatorstwo polegało głównie na wykazaniu przydatności technologii 

sekwencjonowania nowej generacji do analizy genów MHC.  Sądząc z liczby 

zgromadzonych cytowań (99), spotkało się to szerokim odzewem, choć ze względu na 

szybki postęp technologii sekwencjonowania, percepcja publikacji już raczej nie ulegnie 

zwiększeniu. Tym nie mniej, w okresie po ukazaniu się omawianej pracy, z pewnością 

przyczyniła się ona do postępu badań nad zmiennością molekularną, niezwykle istotną z 

poznawczego punktu widzenia. 

Następna praca z cyklu składającego się na oceniane osiągniecie naukowe 

(Radwan i in. Molecular Ecology 2012) przedstawia rezultaty analizy związku pomiędzy 

zmiennością genów MHC klasy II i obecnością zarodźców malarii u muchołówek 

białoszyich oraz ich wpływem na całożyciowy sukces reprodukcyjny i długość życia. W 

omawianej publikacji wykorzystano kompetencje metodologiczne nabyte w trakcie 

przygotowania artykułu z BMC Evolutionary Biology oraz dostęp do unikalnej bazy 

danych gromadzonej dla muchołówek w ramach wieloletniego programu badawczego 

prowadzonego przez zespół prof. L. Gustaffsona na Gotlandii. Pod względem 

metodologicznym oraz koncepcyjnym ten fragment dorobku Habilitantki zasługuje na 

szczególne wyróżnienie, choć w dyskutowanym artykule nie udało się potwierdzić 

przewidywań hipotezy optymalności oraz wychwycić związku między zróżnicowaniem 

genów MHC i całożyciowym sukcesem rozrodczym. Omawiana publikacja stanowi więc 

rzadki przykład dzieła naukowego, w którym przedstawienie negatywnych wyników 

miało konstruktywny wpływ na poszerzenie wiedzy o mechanizmach doboru 

naturalnego. 

W kolejnej pracy, opublikowanej w Behavioral Ecology Habilitantka wraz ze 

współpracownikami przedstawiła wyniki badań łączących zapasożycenie zarodźcami 

malarii z dystansem ucieczki u samców muchołówki białoszyjej. W tym przypadku, 

uzyskany negatywny wynik badań trudno uznać za przynoszący znaczące 

rozstrzygnięcia. Również pozostała część analiz, przedstawiająca negatywną zależność 

między zróżnicowaniem genów MHC i dystansem ucieczki daleka jest od 

jednoznaczności. Habilitantka zinterpretowała je jako wspierające hipotezę ‘unikania’ 

zaproponowaną przez B.L. Harta, w której postulował on, że osobniki o 

ponadprzeciętnej kompetencji immunologicznej są skłonne do podejmowania 

większego ryzyka (tj., akceptowania krótszego dystansu ucieczki). Problem w tym, że 

przyjęcie tej hipotezy wymagałaby zademonstrowania bezpośredniego funkcjonalnego 
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związku między liczbą alleli MHC, a którąś z miarodajnych cech wydolności (kondycji) 

fizjologicznej, umożliwiającej charakteryzującym się nią osobnikom podejmowanie 

takiego podwyższonego ryzyka. Tego istotnego związku w omawianej publikacji nie 

badano, wobec czego przedstawiona ujemna korelacja zróżnicowania genów MHC i 

dystansu ucieczki wydaje mi się dosyć słabym argumentem na rzecz hipotezy Harta. 

 W następnym z artykułów tworzących osiągnięcie habilitacyjne (Journal of 

Ornithology, 2016) Opiniowana, wraz z S. Benschem, przedstawiła analizę 

występowania pasożytów krwi w populacji mew gniazdujących w okolicach Włocławka. 

Praca ta zapewne stanowi wartościowy przyczynek do poznania stopnia zapasożycenia 

kosmpolitycznych gatunków ptaków. Jednakże trudno ją uznać za dokonanie 

formułujące nowatorskie hipotezy odnoszące się do przyczyn np., zaskakującego 

rozpowszechnienia opisywanych pasożytów i ich związku z jednostkami 

systematycznymi ptaków. 

 Z kolei publikacja współautorstwa Opiniowanej (Garamszegi i in., 2018), tak jak 

omówione wyżej prace analizujące zmienność genów MHC, miała na celu identyfikację 

związku tej zmienności z cechami behawioralnymi, w tym przypadku złożonością 

repertuaru śpiewu muchołówek. Podobnie jak wcześniej, takiego związku nie wykazano, 

co nie przeszkodziło w ogłoszeniu wyników w liczącym się czasopiśmie, jakim jest z 

Molecular Ecology. Muszę przyznać, że pozostaję pod wrażeniem ciekawej, choć w dużej 

mierze spekulatywnej dyskusji przedstawionej w omawianej publikacji, która jak sądzę, 

skłoniła edytorów tego prestiżowego pisma do zaakceptowania pracy do druku. 

 Cykl prac składających się na osiągnięcie habilitacyjne zamyka publikacja 

Drobniak i in. 2022 ogłoszona w J. Avian Biology. Przedstawia ona ciekawą, choć 

niejednoznaczną analizę mikrobiomu przewodu pokarmowego modraszek 

zamieszkujących środowiska o zróżnicowanej żyzności. Mogę się domyślać, że 

pierwotnym celem pracy było poszukiwanie związku składu mikrobiomu z cechami 

historii życiowych (wiekiem) i płcią, a czynniki środowiskowe miały być traktowane 

jako tło badań. Tymczasem, z racji braku związku zróżnicowania mikrobiomu z wiekiem 

ptaków, kontekst środowiskowy okazał się istotniejszy. Najważniejsza konkluzja 

omawianej pracy, wskazująca na zwiększone zróżnicowanie mikrobiomu u ptaków 

zamieszkujących lasy liściaste jest godna uwagi, choć trudno ją określić jako wyjątkowo 

doniosłą. 
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Podsumowanie i wnioski 

Reasumując, przedstawione osiągnięcie habilitacyjne dr Zagalskiej-Neubauer chciałbym 

scharakteryzować następująco: 

(1) Dorobek naukowy Opiniowanej jest pod względem ilościowym znaczący, co znajduje 

odzwierciedlenie w ponadprzeciętnych wartościach wskaźników 

naukometrycznych. Z pewnością plasuje się on powyżej średniej dla znanych mi 

osiągnięć habilitacyjnych. Moje wątpliwości wzbudził niezbyt czytelny rozdział 

osobistego wkładu Opiniowanej w powstawanie prac zgłoszonych jako osiągnięcie. 

Nie widzę jednak powodu, by te wątpliwości rozstrzygać na jej niekorzyść. 

(2) Przywołując literę Art. 219 ustawy, osiągnięcie habilitacyjne może stanowić ‘cykl 

powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach 

naukowych’. Ustawodawca nie precyzuje bliżej, jak rozumieć ‘powiązanie 

tematyczne’.   Spośród sześciu artykułów składających się na osiągnięcie, cztery w 

oczywisty sposób skonstruowane są wokół zagadnień nawiązujących do zmienności 

genów MHC. Nie mam wątpliwości, że zarówno pod względem metodologicznym, 

jak i koncepcyjnym stanowią one całość zgodną z intencją ustawowych zapisów.  

Dwa pozostałe artykuły, pod względem spójności z resztą osiągnięcia budzą moje 

wątpliwości. W szczególności odnosi się to do artykułu Zagalska-Neubauer i Bensch. 

Jednakże nawet z pominięciem tej publikacji, reszta dorobku Opiniowanej stanowi 

w mojej opinii ‘znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny’ (Art. 219. Ustawy). 

 

Ocena dorobku dokonywana w postępowaniu habilitacyjnym musi się sprowadzać do 

jednoznacznej rekomendacji. Konkluduję zatem, że przedstawione mi do oceny 

osiągnięcie naukowe dr inż. Magdaleny Zagalskiej-Neubauer spełnia wymogi 

stawiane w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2022 r. póz. 574). 

 

 

 

Białystok, 19.12.2022     prof. dr hab. Marek Konarzewski 

/podpis elektroniczny/ 
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