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Recenzja osiągnięć naukowo-badawczych, dorobku dydaktycznego'
popularyzatorskiego i organizacyjnego Pani dr Agaty Ptak' ubiegającej się o nadanie

stopnia doktora habilitowanego

Przebieg pracy zawodowej

Pani dr Agata Ptak Ń latach 1990-1995 studiowała na Wydziale ogrodniczym Akademii
Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, gdzie, na podstawie pracy ,,Wpływ jakości
światła na regenerację Hippeastnm hybridttm w warunkach in vitro'', uzyskała tytuł magistra
inzyniera ogrodnictwa. Pracę tę wykonała w Katedrze Roślin ozdobnych pod kierunkiem
prof. dr habil. Anny Bach. Na tymze Wydziale rozpoczęła w l99ó roku studia doktoranckie,
ktore zakończyła w 200l roku rozprawą pt. ,,Somatyczna embriogeneza w kulturach in vitro
pędow i zalęni tulipana'', wykonaną pod kierunkiem prof' Anny Bach.

W latach 2aa2-2005 pracowała na etacie adiunkta w Katedrze i Zakładzie Botaniki
Farmaceutycznej Wydz. Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium
Medicum. Od 2005 roku do chwili obecnej pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze
Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Wydz. Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Ocena dorobku naukowego dr Agaty Ptak

Na dorobek dr Agaty Ptak składają się: 12 prac naukowych opublikowanych w czasopismaclr
zbazy JCR (w tym 4 wchodzące w skład osiągnięcia naukowego (omówione ponizej), 4 w
czasopismach recenzowanych spoza bazy JCR' 2 rozdziały w ksiązkach wydawnictwa
Springer, 14 doniesień na konferencje międzynarodowe i 8 na konferencje krajowe'
Sumaryczny IF czasopism z bazy JCR wynosi wg moich obliczeń 2,1,592, w tym ó, 853 za
osiągnięcie naukowe. Liczba cytowań (bez autocytowań) wynosi wg WoS 55' a index
Hirscha 5.

Szczegołowa analiza tych prac pozwala na wydzielenie następujących wątkow tematycznych:

l ' Wpływ światła na kultury in vitro

Przed doktoratem, dr Ptak opublikowała w Zeszytach Naukowych AR Kraków wyniki
uzyskane w ramach pracy magisterskiej a w Acta Horticulturae pracę nt. wpływu rodzaju
Światła na jakośc mikrosadzonek i mikrocebulek uzyskanych w warunkach in vitro. To bardzo
ciekawy wątek, rozszerzający ogolnie znanąwiedzę o wpĘwie światła na morfogenezę roślin
na rośliny cebulowe (lilia i hiicynt) orau na cyklamen i frezję. Swiatło czerwone i żołte
stymulowało tworzenie i proliferację embriogennego kalusa a także dojrzewanie zarodków u

wszystkich badanych roślin. Swiatło czerwone i ciemnośc zwiększały wytwarzanie cebul
przybyszowych hiacynta i frezji. Światło niebieskie i zielone miały pozytywny wpływ na
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ticzbę pąkow przybyszowych frezji' hiacynta i cyklamena i tworzenie cebul przybyszowych

riiii i. wyniki ,-nujiao dzltś znaczenie dla mikrorozmnazania geofitow'

2. optymalizacja regeneracji i mikrorozmnuŻania tulipana

Bardzo niski wspołczynnik rozmnazania tulipana przez cebule potomne sugeruje

poszukiwanie innych, bardziej *vJu:"v.i' sposobo*' szczególnie potrzebnych do

wytwarzania elity nurudr.niowej, *olnej oa."i*ró* oraz do szybkiógo rozmnozenia nowych

kreacji hodow1any.ń. r.ouy ńnoz"niu tulipana in vitro podejmowano kilkakrotnie ale

wydajnoŚci uzyskane nie ro"kowały ,u.ioro*unia w praktycó' Dr Ptak' wraz z promotorką

prof' Anną Bach, uzyskały embriogenny t utu' ry. ó9]iylt' częściach pędach kwiatowych

izolowanych z cebu1i chłódzonej pi.i)-'n tygodni. Najlepszą była pożywka z dodatkiem

picloramu i BAP do indukcji .,nb.iog"nn.go ililura a do przeobrazania w roŚliny pozywka z

BAP i NAA. Autorki poa.1*o* ały taurć wątek wyprowadzanie kalusa embriogennego z

zaląŻnli uzyskały óiani" rupowiadające się wyniki ale temat nie był kontynuowany'

Wyniki dotyczące tego zagadnienia, Dr Ptak *'?1 promot-orką 
' 
pracy doktorskiej'

opublikowały w a*ocricraroilr*u"r,-iołub*ąJCR (2o0i i200Ż rok)' w roku 2005 roku

rozdziałw ksiązce Liquid Cu1ture SystJ*, for in vitro Plant Propagation' aw 2007 roku w ln

Vitro Cellular a. Dev' Biol. - Plant'

3. optymalizacja regeneracji i rozmnaŻanie śniezycy letniej Leukojun aestilrym

od 2002 roku dr Ptak była pracownikiem Katedry Botaniki Farmaceutycznej Collegium

Medicum. Tam pojawiła się tematyka rvłiązana z prowadzeniem kultur Śniezycy l':':i-lli
celow farmaceuty"'""y"ń śni.'y.u' jak i inne rośliny z rodziny Ammarylidaceae' wytwarza.ą

i magazynują szereg metabolitow wtóńych' w tym galantaminę wchodzącą w skład lekow

stosowanych w ihorobie Alzheimeia i li-korynę o działaniu antywirusowym i

antynowotworowym. Wydajne nrtu.y in vl1ro. taucrr roŚlin dają nie tylko mozliwoŚÓ

zachowania materiału genetycznego ńpuru.;i skazanych na wyginięcie w związku z ich

przemysłowy. po"yrń*aniem '" .riuńo*is'k 
naturalnych, ale takze mogą byc źrodłem

surowca, szczególnie' jeśli po'ądane metabolity Są wydzielane poza komorki lub

produkowane w duzych ilościach'

w 2003 roku pojawiła się pierwsza publikacji na temat regeneracji śniezycy w kulturze in

vitro. W 2010 roku' szczegołowy protokoł rozmnażania śniezycy ptzez zarodki somatyczne

był treścią rozdriiiu * ,,[,au-niitwie Springera ,'Protocols for_ In Vitro Propagation of

ornamental Plants,'. W 2010 roku dr ńak ópub'likowała w Biotechnologii wstępne wyniki nt

Zastosowaniu uior.uLi# 1łłŃ *-*it ro.ozmnażaniu LeucĘum aesti.tnłm przez zarodki

Somatyczne. Temat ten został rozwinięty w 2013 roku w publikacji zamieszczonej w

Engineering of Life Sciences (praca i" ;.ś, zaliczona do osiągnięcia naukowego)' W roku

bieŻącym ukaze się w Central ru'op.un Journal of Biology praca podsumowująca

rozmnuŻani. sni."icy * k.lru.u"h in vitro _ ,!'ettc<l.jtnt aestitąłni L. in vitro bulb induction

and acclimatization".

4. ocena zawartości alkaloidow w cebulach i eksplantatach in vitro śniezycy oraz innych

roślin z rodziny Amaryllidaceae

Pierwsza praca na ten temat pojawiła się w 2006 roku'. Przy uzyciu HPLC i MS porownano

zawartośc galantaminy w cebulach i kulturach in vitro' okazało się' ze w cebulach z

warunkow in vivo nie stwierdzono galantaminy w przeciwieństwie do cebulek otrzymanych

w warunkach in vitro w wyniku bezpośredniej organogenezy z liści' przy czym obecnośc i
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stęzenie regulatorow rvzrostu. szczeqólnie BĄP. *ph-,\ała na akumulacje tego glikozydu. W
roku 2009 w pracy zaliczonej do osiąanięcia nauirorrego rryniki były odmienne - obecnośc
galantaminy stwierdzono w cebulach z rł'aruŃorr in r'ir'o. a bardzo znikomą ilośc i zaleŻną
od regulatorow wzrostu w kalusie' Zachodzt p\tanie, czy metoda analizy była
zmodyfikowana czy genotyp cebul i ich pochodzenie, przechowywanie oraz stadium
rozwojolve nie nriały rvpłvlru na po\\'stanie tr'ch niespojnych wynikou'.

w związku z tyrrli niespójnvnli rwnikanri nalezałoby skoncentrowac się w dalszej'
erventualnej pracy-' na w-vselekcjonorł'aniu genotypow śniezycy, ktore wytwarzają najwięcej
poządanych glikozydow W opublikowanych pracach źrodła materiafu inicjalnego są
przypadkowe (lokalny rynek polski i francuski, ogrod Botaniczny). Innym, jak mi się wydaje
waznym zagadnieniem jest zbadanie, czy akumulacja glikozydów jest zalezna od u'ieku
kultury. Czy wraz z jej starzeniem się nie ewoluuje w kierunku zmniejszania lub zwiększania
ich ilości w tkankach.

Kolejne oszacowania galantaminy były wykonywane w cebulach z warunków' in vivo oraz z
in vitro oraz w korzeniach, w tym włośnikowych, wytworzonych w wyniku transformacji
przy uŻyciu Agt'obacteriuru rhizogenes. Tym razem cebule z in vivo nie akumulowały
wykrywalnej ilości galantaminy, podobnie jak korzenie, natomiast cebulki z in vitro tak' i to
w zalezności od regulatorów wzrostu w pozywce, na ktorej się formowaĘ.

Kolejne badania dotyczyły mozliwości zwiększenia ilości galantaminy w eksplantatach w
wyniku biotransformacji znakowanym prekursorem tego alkaloidu. Stwierdzono, ze prekursor
wbudował się do 6 alkaloidow' co stanowi podstawę do dalszego eksperymentowania na tych
obiektach.

W pracy z 2011 roku, w pracy zamieszczonej w Plant Cell Tissue and Organ Culture podano
wyniki z doświadczeń, których celem była optymalizacja kultur narcyza, przebiśniegu i
śniezycy' ukierunkowana na wydajnośc tworzenia i akumulacji galantaminy o wysokiej
efektywności inhibicji esterazy acetylocholiny. Badano wpĘw stęzenia sacharozy, węgla
aktywnego oraz regulatorów wzrostu - cytokinin i auksyn na organogenezę i na akumulację
tego glikozydu w kulturach pędowych oraz na aktywnośc inhibowania esterźrzy acetocholiny'
Stwierdzono, ze najwyŻsze1 zawartości galantaminy, zaleŻnej od gatunku rośliny, zazwyczaj
towarzyszyła najwyzsza aktywnośc inhibicyjna W tej i innych pracach uderza mnie
niekonsekwencja w doborze materiału kontrolnego, mianowicie, porownywanie cebul z in
vivo z liŚcmi z in vitro. W cebulach nie stwierdzano galantaminy; moze trzeba jej szukac w
liściach z in vivo, co stało na przeszkodzie? Sniezyca wytwarzacza dośc bogate listowie' które
moze byc lepszym źrodłem glikozydu niz cebule. W pracy nie przedstawiono danych
ilościowych tylko obecnośc lub brak alkaloidu. Stęzenie sacharozy w pozywce miało wpływ
na akumulację, ale niejednakowy i zalezny od innych czynników. Wpływ auksyn był zależny
od typu. auksyny

5. Ocena cechftzycznych owsa

Praca z niewielkim udziałem wkładu dr Ptak opublikowana w Central European Journal of
Biology traktuje o badaniach nad mechanicznymi uszkodzeniami owsa, szczególnie odmian
nieoplewionych. określono cechy biometryczne odmian przydatne do prowadzenia selekcji w
kierunku odporności ziarna owsa na uszkodzenia mechaniczne. Traktuję te pracę, jako
zapowiedź blizszego zintegrowania się z głównym nurtem tematyki badawczej Katedry
Hodowli RoŚlin i Nasiennictwa.

W tej części dorobku naukowego nalezy wyodrębnic następujące wazne wyniki:
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- Opracowanie metody indukcji i dojrzewania zarodkow- somatycznych tulipana oraz ich
konwersji w roslinv.

- Proby zrviększenia zawartości galantaminy w eksplantatach in vitro poprzez transformację
genetyczną przy pomocy Ag7'obacterium rhizogenes i biotransformację przy udziale
prekursora oraz określenie właściwości inhibujących aktywnośc esterazy acetylocholiny.
Badania te mogą byc punktem startowym dla następnych doświadczeń, szczególnie nad

innymi glikozydami.

- opracorł,anie całościowe metody mikrorozmnuŻania śniezycy letniej. Szkoda, ze nie mogę
zapoznac się z pracą dotyczącą aklimatyzacji śniezycy w warunkach in vivo (w druku).

ocena osiągnięcia naukowego dr AgaĘ Ptak

Do osiągnięcia naukowego' zatytułowanego ',Studia nad somatyczną embriogenezą oraz
biosyntezą galantaminy i likoryny w kulturach in vitro Leucojunt cestil,unt L.''
Habilitantka zaliczyła 4 prace opublikowane w czasopismach: Journal of Natural Products
(2009 r.), Plant Cell Tissue Organ Cult. (2010 r.). Engineering of Life Sciences (2013 r.) i
Central Eur. J. of Biology (2013 r.). Impact factor tych czasopism wynosi od 0,818 do 3,159.

Sumaryczny IF tych prac wynosi 6,853, a suma punktow wg MNiSW z listy 2013 - 110. We
wszystkich pracach pani dr Agata Ptak jest pierwszym autorem, a swój udział oceniła na 55'
60" 65 i 70%. Trzy prace są poświęcone optyma|izacji regeneracji i prowadzenia kultur.
Badany był takze wpływ takich czynnikow, jak auksyna, etylen orźLz pozywka pĘnna versus
zestalona agarem, na zawarI'ośc alkaloidow w kulturach.

W pracy ,,Influence of auxins on somatic embryogenesis and alkaloid accumulation in
Leuco.junt aestiwtm callus'' autorzy stwierdzili, Że, zarówno wzrost kalusa, jak i liczbę
zarodków na gram kalusa stymulowała auksyna 2,4_D podana w ilości 50 pM. Liczba
zarodkow była dwukrotnie większa niż przy równowaznym stęzeniu auksyny picloram i

trzykrotnie większa niŻ przy Zastosowaniu auksyny dikamba. Jednak dodatek dikamba
powodował dwukrotne zwiększenie akumulacji komponentów fenolowych. Dojrzewanie
zarodkow stymulował dodatek 45 Bl| PEG. Autorzy stwierdzili takze przy użyciu GS-MS
obecnoŚc 7 alkaloidoW, W tym galantaminy i likoryny w cebulach śniezycy' natomiast w
kulturach kalusa tylko likoryna była wykrywana na kazdej pozywcę, niezaleznie od rodzaju i

stęzenia auksyny' Galantamina była wykrywana tylko na pozywkach zawierających 2"4'D i

niskie stęzenie pikloramu. Natomiast, przy wyższym stęzeniu pikloramu wykryto 2 alkaloidy,
ktorych obecności nie stwierdzono w cebulach.

Kolejną pracą zaliczoną do osiągnięcia naukowego jest ,t eucojum aestivlm plants
propagated in in vitro bioreactor culture and on solid media containing cytokinin". Badano
wpływ 5 cytokinin w stęzeniu 5 pM Ponad dwa razy większą liczbę roŚlinek z 1 g zarodkow
otrzymano na pozywkach zawierających meta-topolinę i BAP niŻ na pozywkach bez
cytokininy albo z TDZ i kinetyną. Największy procent normalnych roślin otrzymano na
pozywkach z TDZ, meta-topoliną i BAP, jednak rośliny na TDZ były najmniejsze. Lięzba
roŚlin w kulturach pĘnnych była dwukrotnie większa niż na pozywkach agarowych, a oń

roślin normalnych był podobny. Najwięcej galantaminy akumulowały kultury na TDZ,
szczególnie rosnące na pozywce płynnej, dwukrotnie mniej na pozyvvce stałej z meta-
topoliną. Na pozywkach z pozostĄmi cytokininami akumulacja tego alkaloidu była znikoma
i tylko na pozywkach stałych' Likoryna odwrotnie, nie była wykrywana na pozywkach z
meta-topoliną natomiast kumulowała się w tkankach eksplantatow rosnących tylko na
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pozywkach staĘch - kontrolnej oraz z dodatkiem BAP' kinetyny lub zeatyny. Markery
RAPD zastosowano dla sprawdzenia zmienności genomowej. Stwierdzono zroznicowanie
pomiędzy roślinami rosnącymi na płynnych versus stĄch pozywkach. Dystans genetyczlty
był większy pomiędzy cebulami in vivo i roślinami ze staĘch niŻ z płynnych pozywek.

W pracy ,.LCMS and GCMS for the screening of alkaloids in natural and in vitro extracts of
LeucĘum aestilzn?", autorzy precyzują sposob analizowania galantaminy i likoriny w
cebulach i kulturach in vitro L. aestivmt, przy pomocy gazowej i płynnej chromatografii
sprzęzonej ze spektrofotometrią masową. W tej i kolejnej pracy ,,Effects of ethylene on
somatic embryogenesis and galanthamine content in I'eucojtlnl aestivtłm L' cultures'' autorzy
analizowali wpływ etylenu na wzrost kalusa i formowanie zarodków somatycznych. Ilośc
etylenu tworzącego się w kulturach była modyfikowana dodatkiem inhibitorów etylenu
AgNo3 i STS, absorbenta etylenu KMnoą oraz prekursora etylenu ACC. Inhibicja etylenu
skutkowała lepszym wzrostem kalusa' natomiast dodatek prekursora skutkował bardziej
wydajnym tworzeniem się i rozwojem zarodków somatycznych. Zawartośc galantaminy w
kalusie była niewielka w porównaniu do cebul śniezycy z warunkow in vivo' natomiast
zawartośc galantaminy w zarodkach somatycznych była o rząd wielkoŚci większa w kulturaclr
z naturalnym metabolizmem etylenu, natomiast w zarodkach, lctore tworzyły się przy dodatku
prekursora etylenu ok. 70 razy większaniż w cebulach. To odkrycie wskazuje na kierunek
badań, ktorę mogą doprowadzic do przemysłowego pozyskiwania tego alkaloidu,
stosowanego w leczeniu choroby Alzheimera.

Prace wchodzące w skład osiągnięcia naukowego można podsumowac następująco:

- określono wpĘw auksyn, etylenu i cytokinin oraz typu pozywki na namnażanie kalusa,
indukowanie i wzrost zarodkow somatycznych Leukojum aestiwłnl; określono optymalne, na

obecnym etapie wiedzy, warunki dla efektywności rozmnażaniaprzez zarodki somatyczne.

- określono wpływ cytokinin i typu pozywki na stabilnośc genetyczną roślin Letłkojunl
otrzymanych z zarodków somatycznych.

- Stwierdzono mozliwośc akumulowania się galantaminy i likoryny w eksplantatach z kultur
in vitro oraz określono wpĘw ilw czynników na zawartośó wymienionych glikozydow w
kalusie' masie zarodkowej i roślinach Leukaium aesti'wlm' na etapie kultury in vitro' w
porównaniu do ilości akumulowanej w cebulach z in vivo.

Ocena dorobku dydaktycznego, popularyzators kiego i organizacyj nego

W czasie pracy na uczelniach krakowskich, Habilitantka od 2002 roku prowadzlła zajęcia
dydaktyczne _ wykłady i cwiczenia z zakresu kultur tkankowych roślin i zwlerząt,
agrobiotechnologii i biotechnologii roślin leczniczych. Dr Ptak jest wspołautorką
przewodnika do cwiczeń z roślinnych kultur in vitro' wydanego pod redakcją prof. Barbary
Skucińskiej.

Była promotorką 5 prac inzynierskich i 15 magisterskich' Jest wspołpromotorem aktualnie
wykonywanej pracy doktorskiej na Uniwersytecie Henry Poincare w Nancy. W swojej pracy
była wyrozniona nagrodą zespołową Rektora Uniwersytetu Rolniczego za wybitne
osiągnięcia dydaktyczne.

Dr Ptak prowadziła wykłady i cwiczenia dla uczniów szkół średnich, uczestniczyła w
komisjach egzaminacyjnych, brała udział w Festiwalach Nauki, opiekowała się stazystami.
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Dr Agata Ptak przebywała kilkakrotnie na zagranicznych stazach. Po raz pierwszy" jako
studentka we Francji, potem, w roku 200l' jako stypendystka przez 6 miesięcy w Holandii, w
Applied Plant Research w Lisse. Kolejny pobyt stypendialny' 4-miesięczny w 2003 roku we
Francji, w Laboratorium Farmakognozji na Uniwersytecie Pikardyjskim w Amiens był bardzo
Znaczący w karierze naukowej dr Ptak, poniewaz wówczas zapoznała się z techniką analiz
chromatograficznych, ktore znalazły zastosowanie w badaniach nad metabolitami wtornymi
roślin. Dr Ptak navłiązała współpracę z Laboratorium Farmakognozji na Uniwersytecie Henri
Poincare w Nancy, Francja, i od 2004 roku przebywała tam 9 razy' jako badacz i

wykładowca.

Dr Ptak prezentowała wyniki badań na 12 naukowych konferencjach międzynarodowych i 8
krajowych. Była wykonawcą grantu promotorskiego oraz prowadziła i prowadzi badania tzw.
własne i statutowe. Habilitantka brała udział w przygotowaniu i realizacji projektu

..opracowanie systemów produkcji substancji leczniczych w roślinnych kulturach in vitro'' w
ramach jednego z programów Funduszu Nauki Polskiej.

Habilitantka była dwukrotnie nagrodzona przez Rektora UK za wybitne osiągnięcia w
dziedzinie naukowej.

Dr Agata Ptak jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma zbazy JRC - Engineering in
Life Sciences. Kilkakrotnie wykonywała recenzje prac naukolvych złozonych do redakcji
czasopism o wysokim wspołczynniku IF.

Uwagi ogólne

Dr Agata Ptak podjęła bardzo trudny wątek naukowy _ badania prowadzące do pozyskiwania
substancji o charakterzeleczniczym z roślin śniezycy letniej uprawianej w kulturach in vitro.
Coraz dfuzsze zycie ludzkie zwięanejest z wieloma chorobami' w tym z chorobą degeneracji
mózgu, zwanąchorobą Alzheimera. Galantamina wchodzi w skład lekow stosowanych w tej

chorobie dla spowolnienia procesu degeneracji. Pozyskiwanie surowca z siedlisk naturalnych
prowadzi do wyniszczenia całych grup roślin, natomiast synteza związku czynnego jest

skomplikowana i ciągle nie jest stosowana na duzą skalę ze względow ekonomicznych.
Zainteresowanie habilitantki tym tematem i uzyskane wyniki uwżam zabardzo wartościowe.
Do wspołpracy dr Ptak, wyspecjalizowana w kulturach roŚlinnych in vitro, pozyskała team z
Laboratorium Farmakognozji Uniwersytetu Henry Poincare w Nancy, Francja. Z tym
zespołem opublikowała 9 prac, w tym 4 wchodzące w skład osiągnięcia naukowego.

Jestem pod wrazeniem sprawności organizacyjnej i publikacyjnej dr Agaty Ptak' Potrafiła ona
nawiązac wartościową trwającą przez l0 lat wspołpracę naukową z Uniwersytetem w Nancy,
a otrzymane wyniki potrafiła umieścic w b. dobrych czasopismach. Są to prawie wyłącznie
publikacje podpisane przez wielu autorow. W publikacjach zaliczonych do osiągnięcia
naukowego dr ftak była pierwszym autorem, a jej wkład, potwierdzony przez współautoróW
wynosił od 55 do 70%o. W trzech z tych prac dr Ptak była autorem korespondencyjnym, a jej

wkład obejmował opracowanie koncepcji badań, prowadzenie doświadczeń z kulturami in
vitro, przygotowanie prob do analiz biochemicznych, molekularnych oraz mikroskopowych,
analizę statystyczną i interpretację wyników orz udział w przygotowaniu do druku. Biorąc to
pod uwagę uwazam, ze prace te nie powstałyby bez jej udziału i samodzielności na

większości etapów eksperymentów. Podobnie w pozostałych pracach zaliczanych do dorobku
naukowego, było to opracowanie koncepcji badań, wykonanie doświadczeń nad kulturami in
vitro' opracowanie wyników, napisanie pracy.
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Pani dr Ptak zdobyła wartościowe przygotowanie do pracy naukowej w' zakresie kultur
roŚlinnych in vitro podczas wykonyłvania pracy magisterskiej i doktorskiej pod kierunkienl
prof. dr hab. Anny Bach. W kolejnych latach tw'orczo te umiejętności rozwinęła.

Wysoko oceniam wartośc pracy zespołowej, ktorej wyniki zaprezentowała Habilitantka w-

publikacjach naukowych' niezbędnej do osiągania pionierskich wyników na obecnym etapie
wiedzy.

Uwazam' ze wiedzę zdobywa się przez wykonywanie szeregu dobrze ukierunkowanych
badań' pozwalających na coraz dokładniejsze precyzowanie wnioskow. W pewnym
momencie wiedza na dany temat jest wystarczająca aby zaproponowac nową technologię. Tą
drogą szła do tej pory Habilitantka. Mam nadzieję' że badania podjęte przez dr Ptak będą
miały finał praktycznego wdrozenia w zakresie pozyskiwania substancji farmakologicznie
czynnych z eksplantatów z kultur roślinnych in vitro.

Wniosek końcowy

Na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej, przedstawionej w
formie 4 jednotematycznych publikacji' a także dorobku dydaktycznego i
organizacyjnego stwierdzam, że pani dr Agata Ptak jest dobrze przygotowana do
samodzielnej pracy naukowej i spełnia warunki określone w ustawie o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i Ętule w zakresie sztuki z dnia 14

marca 2003 roku (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595) z późniejszymi zmianami, a także w
przepisach wykonawczych, zawarĘch w Rozporządzeniu Ministra Nauki i szkolnictwa
Wyższego z dnia 1 września 2011 (Dz. U. nr 196, poz. 1165) wymagane do nadania
stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych.

W związku z tym, stawiam wniosek do Rady Wydziału Rolniczego, Uniwersytetu
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie o podjęcie uchwaĘ zawierającej
pozytywną opinię w sprawie nadania pani dr Agacie Ptak stopnia doktora
habilitowanego.
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