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Ocena rozprawy doktorskiej  

mgr Beaty Pożarowszczyk 
 

 pt. „Sztywność i elastyczność mięśni szkieletowych 

człowieka oraz ścięgna Achillesa a wysiłek fizyczny u 

sportowców” 

 

 
 

 

 Powierzona mi do oceny rozprawa doktorska autorstwa Pani mgr Beaty 

Pożarowszczyk pt. „Sztywność i elastyczność mięśni szkieletowych człowieka 

oraz ścięgna Achillesa a wysiłek fizyczny u sportowców” powstała pod naukową 

opieką promotora - Pana dr hab. n. med. Adama Kawczyńskiego, prof. nadzw. Akademii 

Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, stanowi w mojej ocenie, istotny wkład do badań 

z zakresu podstaw anatomiczno-fizjologicznych medycyny sportowej. Badania Autorki 

poszerzają i uzupełniają dotychczasową wiedzę na temat sztywności i elastyczności 

wybranych mięśni szkieletowych oraz ścięgna Achillesa w trzech grupach badanych 

sportowców (pływanie, karate i koszykówka).  
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W odczuciu recenzenta zakres tematyki przedstawionej dysertacji jest bardzo ważny, 

szczególnie ponieważ ocena właściwości elastycznych mięśni szkieletowych może stanowić 

istotny wyznacznik w trakcie monitorowania procesu treningowego oraz stanowić prewencję 

ewentualnych kontuzji.  

Trzon przedłożonej mi do oceny rozprawy doktorskiej stanowią trzy, spójne 

tematycznie prace, które ukazały się w czasopismach o zasięgu międzynarodowym: Journal 

of Human Kinetics (IF: 1,174 ; punktacja MNiSW = 15 pkt.), Polish Journal of Sport 

Medicine, (punktacja MNiSW = 12 pkt.) oraz w Sports. 

Niniejszy cykl publikacji przekłada się na sumaryczny łączny IF = 1,174 oraz 

punktację MNiSW = 27. Zgodnie z powszechnie stosowaną procedurą manuskrypty przeszły 

pomyślnie przez recenzenckie sito międzynarodowych ekspertów, stanowiąc znakomitą 

reprezentację obecnego potencjału naukowo-badawczego Doktorantki. We wszystkich  trzech 

załączonych odbitkach publikacji Doktorantka jest pierwszym autorem, co wskazuje na Jej 

wiodącą rolę w wykonaniu, przygotowaniu i redakcji artykułów. Fakt ten precyzują też 

oświadczenia współautorów prac wyrażających zgodę na ich wykorzystanie do rozprawy 

doktorskiej. Dodatkowo Doktorantka oświadczyła, że we wszystkich publikacjach 

stanowiących podstawę o ubieganie się o stopień doktora Jej udział jako pierwszego autora 

był wiodący na każdym etapie ich przygotowania tj. stworzeniu koncepcji pracy, 

zaplanowaniu i prowadzeniu badań naukowych, wyboru metodyki, opracowaniu i 

interpretacji wyników niniejszych badań oraz przygotowaniu manuskryptu. 

Stwierdzam więc, że spełniono wszystkie warunki formalne i merytoryczne do 

przedłożenia niniejszej rozprawy doktorskiej do recenzji. 

Przedstawiony do oceny opis rozprawy doktorskiej mgr Beaty Pożarowszczyk składa 

się z dwunastu części. W pierwszej pt. „Wskazanie osiągnięć” Autorka, przedstawia tytuł 

osiągnięcia naukowego oraz podaje wykaz prac wchodzących w skład cyklu publikacji. Część 

druga stanowi wprowadzenie do problematyki niniejszych publikacji. Jest podzielona na trzy 
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podrozdziały: „Charakterystyka dyscyplin sportowych i rodzajów wysiłku fizycznego”, „Opis 

anatomiczny poszczególnych struktur” oraz „Właściwości elastyczne mięśni szkieletowych 

człowieka”.  

W podrozdziale „Charakterystyka dyscyplin sportowych i rodzajów wysiłku 

fizycznego” Autorka w sposób zwięzły ale bardzo treściwy omawia trzy dyscypliny 

sportowe: pływanie, karate oraz  koszykówkę. Następnie w podrozdziale „Opis anatomiczny 

poszczególnych struktur” przedstawia aspekty morfologiczne ścięgna Achillesa, mięśnia 

czworobocznego grzbietu oraz mięśnia płaszczkowatego. W podrozdziale trzecim pt. 

"Właściwości elastyczne mięśni szkieletowych człowieka” Doktorantka spójnie omawia 

pojęcia związane ze sztywnością mechaniczną i dynamiczną oraz elastycznością mięśni 

szkieletowych.  

Dalej Doktorantka w części trzeciej podaje cel badań własnych jako: "Celem pracy była 

ocena właściwości elastycznych mięśni szkieletowych i ścięgna Achillesa człowieka w 

wysiłkach fizycznych o różnej charakterystyce."  

Następnie Doktorantka w części czwartej zadaje dwa pytania badacze:   

1. "Czy występują różnice w zmianach wartości sztywności mięśni szkieletowych 

i ścięgna Achillesa w zależności od rodzaju wykonywanego wysiłku?" 

2. "Czy między badanymi parametrami mięśni szkieletowych i ścięgna Achillesa 

występują zależności?" 

 

 

W kolejnej, piątej części, pt. „Materiał badawczy i metody badań” Doktorantka 

charakteryzuje trzy przebadane grupy badawcze (11 mężczyzn, zawodników karate; 16 

pływaków - 8 dziewcząt i 8 chłopców; 12 mężczyzn, zawodników uprawiających zawodowo 

koszykówkę). Następnie omawia zastosowane metody badań głownie pod postacią 

miotonometrii oraz wykonania badania ultrasonograficznego. 

 



4 

 

   Część szósta jest omówieniem cyklu publikacji stanowiącym osiągnięcie naukowe 

Autorki. 

W artykule 1. pt. “Effects of karate fights on Achilles tendon stiffness measured by 

myotonometry” Doktorantka oceniła korelacje pomiędzy sztywnością ścięgna Achillesa oraz 

mięśnia płaszczkowatego wśród zawodników karate, a wysiłkiem fizycznym towarzyszącemu 

walkom karate. Zgodnie z przedstawionymi wynikami, tylko w obrębie kończyny 

dominującej zaobserwowano zwiększenie sztywności ścięgna Achillesa oraz zmniejszenie 

sztywności mięśnia płaszczkowatego przed walkami i po walkach.  

W artykule 2. pt.  „The impact of physical effort on trapezius muscle stiffness among 

young swimmers” dokonano oceny sztywności mięśnia czworobocznego grzbietu u 

pływaków w obrębie piętnastu wybranych punktów w trakcie zawodów pływackich. Zgodnie 

z wynikami sztywność niniejszego mięśnia zmniejszyła się w sposób istotny pomiędzy 

pomiarami przed rozgrzewką i po rozgrzewce w obrębie punktów 1, 2, 5, 6, 7 i 10. Nie 

zaobserwowano istotnych zmian pomiędzy pomiarami przed i po wyścigu. Zgodnie z 

komentarzem Doktorantka  podaje, że skuteczność startowa zawodników podczas zawodów 

wyniosła ponad 100%, co wskazuje na dobrze dobrany protokół rozgrzewkowy wykonany 

przez wszystkich zawodników.  

W artykule 3. pt. „The impact of post activation potentiation on Achilles tendon 

stiffness, elasticity and thickness among basketball players” przeprowadzona została ocena 

wpływu treningu z wykorzystaniem efektu postaktywacyjnego (PAP) na sztywność, 

elastyczność oraz grubość ścięgna Achillesa u zawodników grających w koszykówkę w I-ej 

lidze. Zgodnie z podanymi wynikami, sztywność ścięgna Achillesa zwiększyła się, a 

elastyczność niniejszego ścięgna zmniejszyła się pomiędzy pomiarami przed treningiem, a 

wynikami uzyskanymi po treningu. Grubość ścięgna Achillesa, mierzona w trakcie badania 

ultrasonograficznego, istotnie zmniejszyła się w odniesieniu do pomiarów przed treningiem w 

stosunku do grubości po treningu. Doktorantka konkluduje, że wzrost sztywności jest ściśle 
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powiązany ze spadkiem elastyczności mięśniowej, co w rezultacie może być czynnikiem 

zwiększającym ryzyko wystąpienia kontuzji u zawodników. 

W części siódmej Doktorantka podaje podsumowanie wyników badań. Zgodnie z 

podanymi w tym rozdziale wnioskami Autorka stwierdziła, że bez względu na rodzaj 

uprawianej dyscypliny sportowej oraz wysiłku fizycznego wartości sztywności mięśni 

szkieletowych człowieka ulegają istotnemu zmniejszeniu, natomiast wartości sztywności 

ścięgna Achillesa zwiększają się. Dodaje także, że elastyczność i grubość ścięgna piętowego 

ulegają zmniejszeniu po wykonaniu ćwiczeń z wykorzystaniem efektu PAP. 

Ważnym, głównie z praktycznego punku widzenia, jest stwierdzenie Autorki, że u 

zawodników uprawiających dane dyscypliny sportowe trzeba wprowadzić monitorowanie 

zmian właściwości elastycznych mięśni szkieletowych, gdyż mogą stanowić istotny 

wyznacznik w procesie monitorowania procedur treningowych stanowiąc prewencję kontuzji. 

W części ósmej Doktorantka zamieściła spis opublikowanych prac będących 

osiągnięciem naukowym oraz odbitki niniejszych artykułów. 

Część dziewiąta stanowi dwujęzyczne, polskie oraz angielskie, streszczenie. 

W części dziesiątej i dwunastej Doktorantka zamieściła odpowiednio, krótki opis 

potencjalnego zastosowania praktycznego uzyskanych wyników oraz „Załączniki” stanowiące 

oświadczenia współautorów o udziale w publikacji. 

Część dziesiąta stanowi spis literatury naukowej. Piśmiennictwo obejmuje 38 pozycji, 

w tym 15 pozycji pochodzi w z ostatnich 10 lat. 

W trakcie studiowania przedłożonej mi do oceny rozprawy Pani mgr Beaty 

Pożarowszczyk nasunęło mi się kilka uwag dotyczących pracy. Dlatego z obowiązku 

recenzenta pragnę zwrócić uwagę Doktorantki na kilka nie do końca prawidłowych 

sformułowań i określeń: 

 W odczuciu recenzenta tytuł przedstawionej do recenzji rozprawy doktorskiej: 

„Sztywność i elastyczność mięśni szkieletowych człowieka oraz ścięgna Achillesa a 
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wysiłek fizyczny u sportowców” jest zbyt ogólnie sformułowany. Lepiej byłoby 

dodać ”….wybranych mięśni szkieletowych….” lub wskazać bezpośrednio nazwy 

badanych mięśni czyli mięsień płaszczkowaty i mięsień czworoboczny grzbietu. 

 W przedstawionym do recenzji opisie w rozdziale 2 pt. „Wprowadzenie do 

problematyki cyklu publikacji” pomylona jest numeracja podrozdziału drugiego 

(„Opis anatomiczny poszczególnych struktur”) i trzeciego („Właściwości elastyczne 

mięśni szkieletowych człowieka”). 

 W podrozdziale „Opis anatomiczny poszczególnych struktur” w tekście dotyczącym 

ścięgna Achillesa znajduje się błędny opis jego unaczynienia, cytuje: ”Ścięgno 

unerwione jest przez nerw piszczelowy tylny a unaczynione przez brzuśce mięśni 

brzuchatego łydki i płaszczkowatego, tkankę łączną i połączenie kostno-ścięgniste 

(Bochenek 2010, Drake i wsp. 2010).” 

 Brak jest podanej specyfikacji oraz parametrów technicznych użytego w trakcie 

badania aparatu ultrasonograficznego Honda 2100. 

 W legendzie jednej z rycin pt. „Schemat rozmieszczenia punktów do pomiaru 

sztywności na górnej części mięśnia czworobocznego grzbietu.” zarówno 

przedstawionego opisu (Rycina 1), jak i artykułu (Rycina 1, artykuł „The impact of 

physical effort on trapezius muscle stiffness among young swimmers”) oznaczenia 

d/6 , d/7 , d/12 nie są wyjaśnione, a przez to niezrozumiałe dla czytelnika. 

 niektóre niefortunne, skrótowe określenia typu "……powierzchni tylnej piszczeli…"  

(podrozdział „Opis anatomiczny poszczególnych struktur”) powinny być zgodnie z 

obowiązującym polskim mianownictwem anatomicznym ujednolicone. 

 Wskazane byłoby także umieszczenie spisu użytych skrótów. 

 W ostatniej części „Załączniki” brak jest wzorów kwestionariuszy świadomej zgody 

sportowców na badanie ultrasonograficzne oraz miotonometryczne, a także nie 

umieszczono kopii Zgody Komisji Bioetycznej na badania. 
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Na podstawie przedłożonej mi do recenzji rozprawy doktorskiej Pani mgr Beaty 

Pożarowszczyk pt. „Sztywność i elastyczność mięśni szkieletowych człowieka oraz ścięgna 

Achillesa a wysiłek fizyczny u sportowców” stwierdzam, że jest ona przykładem rozprawy 

doktorskiej opartej na cyklu 3 tematycznie spójnych publikacjach, zrecenzowanych już przez 

recenzentów redakcyjnych, co znacząco zwiększa obiektywną wartości tych publikacji.  

Przedłożona mi do recenzji rozprawa doktorska stanowi samodzielne rozwiązanie 

problemu naukowego i spełnia wszelkie wymogi stawiane pracom na stopień doktora. Trzeba 

jeszcze dodać, że spełnia warunki określone przepisami art.13 ustawy 1 z dnia 14 marca 2003 

r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. 

U. 2017, poz. 1789). Dlatego pozwalam sobie przedstawić Wysokiej Radzie Wydziału Nauk 

o Sporcie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wniosek o dopuszczenie Pani 

mgr  Beaty Pożarowszczyk do dalszych etapów przewodu doktorskiego.  

 

.                                                                     Prof. dr hab. n. med. Michał Polguj 

          

Kierownik Zakładu Angiologii  

Międzywydziałowa Katedry Anatomii i Histologii 

  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

 

 

Łódź, dnia 29. maja 2019 r. 

 

 

 

 


