
Krak6w, dnia 31 paidziernika 2021
Dr hab. Jaroslaw Balon, prof. UJ

Pracownia Geografi i Fizycznej

lnstytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Wydzial Geografii i Geologii

Uniwersytetu Jagielloiskiego

ul. Gronostajowa 7, Krak6w

Recenzia dorobku naukowego, dydaktyczneSo i zawodowego
oraz rozprawy habilitacyjnei p. dr Syt-WI BR6DKt

Podstawa opracowania

Niniejsza recen2ja zostala sporzadzona na zlecenie p. pRZEWODNICZACEGO RADY
NAUKOWEJ DYSCYPLtNy NAUKT O ZtEMt I SRODOWTSKU UAtvt, dr hab. Grzegorza Rachlewicza,
z dnia 1 wrzeinia 2021 r. Podstawe formalnE zlecenia byla uchwala w/w Rady z dn. 29 czerwca
2027, ff 38-2020/27 a podstawe prawnQ artykul 221 ust. 8 2 dnia 20 lipca 2018 prawo o
Szkolnictwie Wyiszym inauce oraz Rozporzadzenie Ministra Nauki is2kolnictwa Wyiszego z
dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczeg6lowego trybu przeprowadzania czynno(ci w
przewodach doktorskich, w postqpowaniu habilitacy.inym oraz w postqpowaniu o nadanie
tytulu profesora.

Recenzja zostala wykonana na podstawie dostarczonej recenzentowi Dokumentacji
postepowania habilitacyjnego, na kt6ra sktada sie:

. monografia w formie ksiQiki ( w formie analogowej),

. dorobek naukowy Habilitantki (pDF publikacji habilitantki w formie cyfrowej),

. wniosek Habilitantki z dn. 7 kwietnia 2021 (w wersji cyfrowej),

. odpis dyplomu nadania stopnia doktora z dn. 12 listopada 2OO2 roku (w formie
cyfrowej),

. autoreferat zawierajacy dane personalne (1), posiadane dyplomy, stopnie naukowe
(2), informacjq o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych (3),
um6wienie gl6wnego osiegniqcia naukowego czyli przedstawionej monografii (4),
informacje o dorobku naukowym i aktywno3ci naukowej (5), informacjq o
osiQgniqciach naukowych, organizacyjnych idydaktycznych (6), bibliografiq (7) {w
formie cyfrowej),

. wykaz osiQgniqd, zawierajQcy przede wszystkim publikacje Habilitantki, a tak2e
pelnione funkcje redakcyjne, wystEpienia konferencyjne, udzial w przygotowywaniu
konferencji, praca w zespolach badawczych, organizacjach naukowych, sta2ach,
uzyskanych nagrodach; zawarto tu takie informacjq o wsp6lpracy z otoczeniem
spolecznym i gospodarczym (przede wszystkim wdroienia, prace w zespolach
eksperckich) oraz informacje naukometryczne (w formie cyfrowej).



Te same informacje znalazty siq r6wnie2 w wersji angielskojezycznej. Generalnie

przedtoiony material zostat opracowany w spos6b bardzo staranny i pozwala on na

wnikliwa ocenq dorobku Habilitantki.

Podstawowe informacie o Habllitantce

Habilitantka od ukoiczenia studi6w wyiszych (z zakresu Seografii, ze specialno(ciq

Ksztattowanie i Ochrona Srodowiska) na Wydziale Nauk Geograflcznych i Geologicznych

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w 1995 roku, do chwili obecnej zatrudniona
jest nieprzerwanie na tymie uniwersytecie, w lnstytucie Geografii Fizycznej i Ksztattowania
(rodowiska Przyrodniczego, od 2003 roku jako adiunkt. Stopiefi doktora Nauk o ziemi w

zakresie geografii uzyskala w 2002 roku, na podstawie rczTaw'. ,,zmiony przestrzeni

rckrcocyjnei wybronych miost woiewodztwo wielkopolskiego w lotoch 7975-1997'. Analiza

dorobku habilitantki wskazuje na szerokie, typowe dla klasycznego ekologa kraiobrazu,

zainteresowania badawcze, jednak ze szczeg6lnym uwzglQdnieniem 2agadniefi, kt6re wprost

lub przynajmnie.i po6rednio mo2na wykorzystad do cel6w utylitarnych, a zatem waloryzacji

Srodowiska przyrodniczego, zarzEdzania irodowiskiem z uwzglqdnieniem partycypacji

spolecznej, zastosowai studi6w krajobrazowych szczeg6lnie klasyfikacji krajobraz6w i

podzial6w regionalnych, antropogenicznych przemian kra.iobrazu i in. Bardzo wa2nQ czeicia

dorobku Kandydatki sQ prace wdro2eniowe. W ten nurt bardzo dobrze wpisuje siq praca

,,Adoptocyjne zorzqdzonie irodowiskiem. Podstow teorctyczne i zostosowonio", wskazara
jako najwainiejsze osiEgniecie habilitacyjne.

ocena najwainiejszego osiagniecia naukowego wskazanego przez HabilitantkQ

Att.77.2. Ustowy z dnio 74 morco 2003 o stopnioch noukowych i tytule naukowym

stwierdza, ii,,rozprawa habilitacyjna moie stanowid powstate po uzyskaniu stopnia doktora

dzielo, opublikowane w calo6ci lub zasadniczej czq6ci, albo jednotematyczny cykl publikacji"

Zgodnie z powyiszym, habilitantka jako 8t6wne osiagniqcie naukowe pruedstawita

monografie: Br6dka S., 2020, Adaptacyine zarzqdzanle Srodowiskiem. Podstawy teoretyczne

i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 322 ISBN 978-83-01-21341-1- Recenzentem

pracy byl dr hab. Tadeusz chmielewski.

Poniewa2 przestawiona jako najwainiejsze osiagniqcie naukowe Habilitantki praca jest

dzielem recenzowanym (i to przez bardzo kompetentneSo recenzenta), nale2y przyjaa,2e

monografla jest dzielem cennym merytorycznie i poprawnym metodycznie. StEd w poni2szei

ocenie skupiq sie nie na wynajdowaniu bled6w czy niedociQgniq6 pracy, lecz raczej na ocenie

wainoici rozprawy, jej nowatorstwie iwkladzie w rozw6j dyscypliny badawczej

Temat monografii ,,Adoptocyine zorzqdzonie arodowiskiem. Podstowy teoretyczne i
zostosowonio" w dobie konieczno6ci monitorowania, czQsto podlegajEcych bardzo slabej

kontroli spolec2nej i insqnucjonalnej, proces6w gospodarowania (rodowiskiem wskazuje na

niezwykle aktualnq i potrzebnE tematykq pracy. Oczywiscie istnieie szereS pozycji literatury

dotyczEcych zarzEdzania arodowiskiem, szczeg6lnie obszar6w chronionych. Dotycza one

jednak stosunkowo wEskich zagadniei lub obejmuia tylko studia przypadku stosunkowo

niewiele jest pozycji o charakterze bardziej przeglqdowym Ten brak w literaturze przedmiotu



i badaniach naukowych Kandydatka znakomicie uzupelnia. Zatem wla3nie monograficzny lub
wrecz podrecznikowy charakter osiqgniecia wydaie sie by6iego podstawowa zaletE.

Praca Habilitantki po(wiQcona jest Adaptacyjnemu ZarzQdzaniu Srodowiskiem.
Dotychczasowe modele zarzEdzania mialy charakter reaktywny, zaktadaly zatem gl6wnie
zapobieganie negatywnym oddziatywaniom na Srodowisko, w efekcie wszelkie zmiany
irodowiska byly postrzegane jako potencjalne zagroienie. Model adaptacyjnego zarzadzania
przyjmuje podej(cie aktywne, w kt6rym transformacje systemu postrzegane sAjako szansa na
jego odnowienie i uzyskanie nowego stanu stabilnofti. By to byto moiliwe, waine jest by w
zarzEdzaniu (rodowiskiem budowad jego odpornoji i ksztattowad zdolno(ci adaptacyjne. .lest
to koncepcja nowa na gruncie polskiei literatury naukowei, co wiqcej alternatywna w
stosunku do tradycyjnych modeli zarzadzania jrodowiskiem, stosowanych w polsce. Czy taka
koncepcja ma szansq siq sprawdzia to oczywi3cie odrqbna sprawa. W kaidym razie Autorka,
daje w pracy systematyczny wyktad w jakich okolicznoiciach i pod jakimi warunkami koncepcja
ta moie byd zaStosowana.

Praca skiada siq ze Wstqpu, 5 rozdzial6w zasadniczych oraz podsumowania. Struktura
pracy jest logiczna, zbudowana na zasadzie wynikania. Autorka wpierw wprowadza nas w
pojecia pracy (rozdz. 1i 2), nastQpnie pokazuje aspekty prawne zagadnienia (rozdz.3), z kolei
buduje model adaptacyjnego zarzadzania irodowiskiem na poziomie regionalnym (rozdz.4),
wreszcie pokazuje moiliwojci diagnozowania komponent6w systemu (rozdz. 5). pracq zamyka
Podsumowanie, co dla mnie jako przedstawiciela bardziej tradycyjnego podej(cia do prac
tw6rczych, nasuwa pytanie - czemu pracy nie ko6cza wnioski. Ale jest to iedyna wqtpliwoga
co do konstrukcji pracy.

Bardzo wazna jest tu czQ(6 teoretyczna, dotyczaca wpierw pojecia odporno(ci
pr2yrodniczej ije.i roli w zarzqdzaniu irodowiskiem. Autorka traktuje to pojecie bardzo szeroko,
omawiajQc jego znaczenie na gruncie bardzo r6inych nauk. Nastqpnym rozdzialem
teoretycznym pracy jest konceptualizacja adaptacyjnego zarzadzania 6rodowiskiem,
pokazanego w kontekjcie systemowego (holistycznego) podejjcia do jrodowiska
przyrodniczego. Oba te rozdziaty bazujA na bardzo bogatej literaturze i dajE solidnQ podstawe
do dalszych rozwaiad monografii. R6wnoczejnie, co zbliia dysertacjQ do podrqcznika,
mogtyby istnied zupelnie odrebnie, stanowiQc syntetyczne kompendia wiedzy o odpornojci
3rodowiska isystemowym podejjciu do nie8o.

Szczeg6lnie ciekawym rozdzialem jest trzeci, poswiecony prawnym uwarunkowaniom
adaptacyjnego zarzQdzania irodowiskiem. Jest to obszar obszerny i tematycznie nieco
oddalony od zagadniei typowych dla dyscypliny nauki o Ziemi i 6rodowisku. Jednakie jest w
pracy potrzebny i co wiecej, stanowi bardzo waina jej czeja, bez kt6rej monografia bytaby
niepelna. Jest to przyczynek to sztucznego podzialu geografii na dwie odrqbne dyscypliny
naukowe, nale2ace do r6inych obszar6w wiedzy. R6ine prace ekologicznokrajobrazowe,
czego przykladem moie byd dzieto Habilitantki, w tym sztywnym gorsecie po prostu siq nie
mieszczQ, co oczywi6cie wcale nie obniia, a raczej podwyisza ich rzeczywistE jako<a.

Rozdzial czwarty pokazuje zarzadzanie (rodowiskiem na poziomie regionalnym. Za
szqeg6lnie cenny wklad, by6 moie decyduiacy o wartoici dysertacii, uwaiam stworzony
przez Autorke model systemu adaptacyjnego Srodowiskiem. Drugim wainym osiagniqciem
tego rozdziatu jest pokazanie regionu fizycznogeograficznego jako jednostki sluiacej do
zarzadzania (rodowiskiem. To wlajnie regiony a nie jednostki administracyjne czy sztuczne
pola Beometryczne powinny by6 polami podstawowymi do wszelkich dziata6 zarzAdczych,
biorqcych pod uwagq cechy irodowiska przyrodniczego. Bowiem tylko jednostki



fizycznogeograficzne stanowia funkcjonuiQce w okreilony, specyficzny dla siebie spos6b,

systemy przyrodnicze.

Ostatni, piatv, obszerny rozdzial pracy pokazuje zdolno(ci adaptacyjne komponent6w
jrodowiska i drogi ksztahowania tych zdolnoici z punktu widzenia zarzAdzania (rodowiskiem.

Jest to w iakim6 sensie, naibardziej ,,techniczna" czqia prac, zawierajqca m.in. sposoby

diagnozowania systemu Adaptacyjnego Za12adzania Srodowiskiem za pomoca wybranych

wskainik6w oraz, co uwaiam na szczeg6lnie cenne, odniesienia proponowanego systemu do

obowiezuiacych w Polsce dokument6w planistycznych.

ostatnie, ale wcale nie najmniej wa2nE kwestia jest bardzo bogate pi(miennictwo,

cytowane przez Autorke. Swiadczy ono oczywiicie o gruntowym przepracowaniu tematu. Ale

mo2e tei stuiyd czytelnikom jako ir6dto bibliografii tematu. Przy okazji powstania monografii
powstala cenna baza danych na temat aktualnego stanu badai o zarzadzaniu Srodowisklem.

Przedstawiona do oceny monografia pt. ,,Adoptocyine zotzqdzonie ircdowiskiem.
Podstow teoretyczne i zostosowonio" stanowi podsumowanie wieloletnich studi6w i bada6,

kt6re Habilitantka prowadzita jako autorka lub wsp6tautorka w lnstytucie Geografii Fizycznei i

Kgztaltowania Srodowiska PrzyrodniczeSo Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Monografia.iest wnikliwQ rozprawA naukowa o solidnych podstawach teoretycznych i moie
bya traktowana jako podrQcznik. Adaptacyjne zarzEdzaniem (rodowiskiem na gruncie polskiej

literatury przedmiotu jest zagadnieniem nowym i more stanowii alternatywq dla tradycyjnych

sposob6w zarzQdzania 6rodowiskiem; dzieto habilitantki jest dobrym przewodnikiem po tym
zagadnieniu. Stqd uznad naleiy, ie wnosi nowE wiedzq w zakresie nauk o Ziemi i <rodowisku.

Przedstawiona rozorawe o.eniam pozvtvwnie. stwierdzam. ie odoowiada ona

wvmoqom stawianvm rozprawom wskazanvm iako osiaqnieaie naukowe w przewodrie

habilitacvinYm.

Ocena osiagniet naukowo - badawczych Habilitantki

Dorobek Kandydatki stanowi tecznie 83 publikacji naukowych, z czeSo ogromna

wiqkszo6i (77) powstala po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Oznacza to, ie Kandydatka

istotnie powiqkszla sw6j do.obek po doktoracie, publikujac arednio rocznie ponad 4 pozyc.ie

naukowe. Doda6 do tego naleiy 6 redakcii naukolvych monografli oraz 25 ekspertyz i

opracowai wdroieniowych. 28 spoir6d publikacji naukowych to opracowania samodzielne,

pozostale powstaty jako opracowania wsp6lautorskie (w szeregu z nich Habilitantka byla

pierwszym autorem, a z informacji zawartych w autoreferacie wynika, ie w kaidym przypadku

jej wklad autorski byl znaczqcy). Mo2na 2atem uznad, 2e cechuje ja duia samodzielnoi6, je(li

chodzio prowadzenie prac naukowych i publikowanie ich wynik6w

Dorobek publikacyiny Habilitantki cechuie sie znaczecE przewagE monografii i

rozdzial6w w monografiach; byto ich lqcznie 61. Wydaje siq to zwiazane ze specyfika o(rodka

poznaiskiego, gdzie tradycyjnie wyiej ceni siq dziela zwarte ni2 artykuly w czasopismach O iej

znaczacej pozycji w o(rodku poznafiskim iwiadczy tei fakt szelciokrotnego powierzania.iej

funkcji redaktora tom6w monograficznych. Liczba opublikowanych artykul6w z listy B MNiSW

po uzyskaniu stopnia doktora to 20 pozycji za3 z lista A - 2. Publikacje Kandydatki byly

pieciokrotnie cytowane (wg Web of Science i Scopus), za3 wg Google Scholar- liczba cytowari

przekracza 1OO. Wnioskowad mo2na zatem, ie Kandydatka posiada dorobek naukowy, kt6ry

jest rozPoznawalnY w arodowisku.



Og6lnie Kandydatka uzyskala po otrzymaniu stopnia doktora 1123 punkty w ramach
punktacji zgodnej z rokiem publikacji. Zwraca uwage znaczEca liczba opracowai
wdroieniowych i eksperckich (tecznie 25). DotyczE one gt6wnie ochrony (rodowiska,
architektury i urbanistyki oraz architektury krajobrazu. pokazuje to wyrarnie, ie prace
badawcze Habilitantki majE istotne przeloienie na praktykQ, co r6wniei wydaje sie bya typowe
dla o5rodka pozna6skiego.

Kandydatka w latach 2007-2009 kierowala grantem badawczym KBN ,,ptoktyc2ne
ospeky ocen lrodowisko ptzytodniczego" . wczeaniej, przed obronE doktoratu, byla gl6wnym
wykonawca Wojektu., ,Zniony przestrzeni rckreocyjnej wybronych miost Wielkopolski w lotoch
1975-200d'. Uczestniczyla tei w kilku innych projektach, gt6wnie o charakterze badawczo-
wdroieniowym. Odbyta te2 kilka staiy naukowych, w tym jeden zagraniczny w Dreinie. W
latach 2002-2021 Habilitantka udziela siq aktywnie na 29 konferencjach naukowych. Moina
zatem uzna6, 2e c2ynnie prezentowala sw6j dorobek na forum naukowym.

Badania Kandydatki koncentrujE siQ na kilku nurtach badawczych skupionych wok6l
zagadniei:

. Teoria i metodyka oceny Srodowiska przyrodnicuego; Habilitantka tw6rczo wiacza sie
tu w jedno z najstarszych 2agadnie6 badawczych ekologii krajobrazu, przy tym
pierwsze o wymiarze utylitarnym. Nurt ten, zapoczEtkowany w polsce w oirodku
poznaiskim, pr2ede wszystkim dziqki pracom prof. T. Bartkowskiego, ma dzi( sw6j
nowy wymiar w koncepcji uslug ekosystemowych. Kandydatka kierowata grantem z
tego zakresu, skupiajac siq na 162norakich uwarunkowaniach wartojciowania zasob6w
przyrodniczych, a takie metodyce oceny 610dowiska przyrodniczego; niewatpliwym
osiEgniqciem w tym zakresie jest pieciostopniowa procedura ocen, zaproponowana
przez Habilitantke. podsumowaniem tego nurtu jest monografia ,,praktyczne ospekty
ocen ircdowisko przyrodniczego', , kt6rej Kandydatka jest redaktorem i gt6wnym
autorem.

. Klasyfikacje krajobrazowe (regionali2acja, typologia) we wsp6lczesnej polskiej ekologii
krajobrazu przeiywaja obecnie ,,drugQ mlodo3a,,, co w znacznej mierze wiEze siq z
wdraianiem Europejskie.i Konwencji Krajobrazowej. Habilitantka wlEczyla siq w ten
nurt badawczy szeregiem publikacji, z kt6rych za najwainiejsze naleiy uznaa prace nad
podzialem mikroregionalnym wojew6dztwa wielkopolskiego (pierwszy opublikowany
w Polsce podzial mikroregionalny tak wielkiego obszaru) oraz udzial w opracowaniu
kilku rozdzial6w ,,Regionalnej Geo8rafii Fizycznej polski,. (kt6ra ukaie siQ jeszcze w tym
roku) - dziela, kt6re nale2y uznad za kolejny wa2ny krok w unaczeinieniu
fizycznogeograficznych podziat6w regionalnych polski, wynikajQcych z m02liwofti
zastosowania nowych technik badawczych.

. Antropogeniczne przemiany lrodowiska i kraiobrazu. lest to zagadnienie
geograficzne oczywijcie nienowe, ale nigdy nie tracqce na wa2nojci i aktualnoaci a
raczej stale zyskujEce na znaczeniu wobec dynamicznych przemian przyrody w dobie
antropocenu. W tej materii Habilitantka zaznacza sie przede wszystkim jako
konsultantka iautorka komentarzy do map sozologicznych, stanowiEcych obecnie
podstawowE przestrzenna bazQ danych o jrodowisku przyrodniczym i jego
zagroieniach. Procz tych prac o charakterze utylitarnym naleiy zwrocid uwagq na
badania i wynikajace z nich publikacje nad identyfikacjA stref kolizyjnych, w ktorych
przeksztaicenia przestrzenne krajobrazu przyjmuja niewlaiciwy kierunek, a trendy te



moga ulec nasileniu w przysztosci, a takie prace nad przeksztalceniami krajobrazu na

terenach o wysokich warto6ciach przyrodniczych lub kulturowych. Ten nurt

zainteresowai badawczych zaowocowat tei zorganizowanQ przez Habilitantke w 2008

roku konferencja Problemy Srodowisko ptzyrcdniczego miost i tercn;w
poprzemyslowch" ,kt6rej wyniki byly publikowane wdwu tomach Problem6w Ekologii

Krajobrazu, takie redagowanych przez Kandydatkq.

zarzadzanie Srodowiskiem naleiy do najnowszych iwyjEtkowo prQ2nie rozwijajacych

sie ostatnio nurt6w wsp6lczesnej ekologii krajobrazu. znaczqca wiqkszo<d prac i

studi6w z tego zakresu pochodzi jednak z obszar6w chronionych, co wynika z

zainteresowania podmiot6w odpowiedzialnych za funkcjonowanie tych obszarow we

wsp6lczesnej rzeczywistofti, w kt6rej niezbqdne jest harmonijne godzenie na tych

obszarach funkcji ochronnych z rdinorakim wykorzystaniem tych obszar6w, przede

wszystkim dla potrzeb turystyki. Habilitantka wlQczyla sie w ten nurt od innej strony,
zajmujqc siq zarzadzaniem Srodowiskiem obszaru wielkiego miasta. Jako poligon

badawczy wybrata jej rodzimQ a8lomeracjQ Poznania - miasta polo2oneSo w
bezpoSrednim sEsiedztwie cennych obszar6w chronionych. Z tej racji wyb6r ten naleiy
uznaa za wyjatkowo trafny, Sdyi madre 2arzQdzanie tym obszarem wydaje sie

szczeg6lnie wazne. Z czasem kandydatka rozszerzala swoje pole badawcze, zar6wno
terytorialnie iak itematycznie, zajmujEc siQ zarzqdzaniem Srodowiskiem w parkach

krajobrazowych i tworzQc system wskainik6w obrazujqcych zarzqdzanie arodowiskiem.

Podsumowaniem tych prac byla wsp6lautorska monografia: Przyrodnicze podstowy
qospodotowonio przestrzerlq. Stanowi ona podrqcznik, z kt6rego kor2ystaa mogQ (i

powinni) nie tylko studenci, ale i pracownicy administracji paistwowej i

samorzadowej, zajmujacy sie gospodarka przestrzennQ. Pewnym ukoronowaniem

omawianego nurtu badawczego jest r6wniei autorska monografia, wskazana jako

g16wne osiqgnigcie habilitacyjne, omowiona wczeiniej.

spoleene aspekty zarzadrania krajobrazem to nurt badawczy szczeg6lnie dzii
aktualny. Wiqie siq to z dopiero ostatnio ksztattujEcym siQ zrozumieniem, 2e ochrona
przyrody ikrajobrazu, atakie zarzEdzanie 3rodowitkiem nie sQ skuteczne be2 wtaiciwej
partycypacji spolecznej. Tym bardziej naleiy podkreilia, ie aspekty te byly obecne w

dorobku Habilitantki w{aiciwie od poczQtku jei pracy naukowej. Dotyczyty one

spolecznej oceny jakoaci (rodowiska i kraiobrazu, a takie znaczenia spolecznej oceny

w ochronie r6inorodnoici krajobrazowej.

Historia geografii. Ten nurt moie nie jest szeroki (3 publikacje) w wykonaniu

Habilitantki, tym niemniej pokazuje szerokold zakresu jej zainteresowad. Po za tym jest

to nurt stosunkowo rzadko uprawiany w polskiei geografii (mo2e poza osrodkiem

krakowskim), wiec zaslu8uje na odrqbne je8o wskazanie.

Moina uznai zatem, ie zainteresowania badawcze Kandydatki sq szerokie i rozwijane

konsekwentnie; zajmuje siq zagadnieniami wainymi i aktualnymi, nie ,,uciekajqc" na pobocza

nauki czy tei w wqskie specjalizacje. tJmiejqtnie laczy dziatalnoid naukowa z dzialalno(cia

eksperckE i planistycznE. za dzialalno(i naukowo-badawczE Kandydatka byla dwukrotnie

nagradzana, uzyskujEc w 2017 roku NagrodQ Prezesa Rady IMinistr6w za osiEgniqcia naukowo-

techniczne - za zespolowe opracowanie badawczo-wdroieniowe pt.,,Koncepcja kierunk6w



rozwoju przestrzennego Metropolii pozna6', otaz w 2O2O roku nagrodQ naukowa zespotowq
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za monografiQ pt. ,,Wody Wielkopolski,,.

KonkludujEc, przedstawiony pr2ez Habilitantkq dorobek naukowo-badawczy dowodzi
lej dojrzatojci isamodzielnojci naukowej. Zaznacza sie harmonijne polaczenie osiagniqi o
charakterze badawczym i dzialalnoaci planistyczno-eksperckiej. Ten profil badawczy wskazuje,
ie Kandydatka jest tw6rcze kontynuatorkq dobrych tradycji o3rodka pozna6skiego w zakresie
ekolo8icznokrajobrazowym. Zar6wno ilo(ciowo iak i jakojciowo przedstawiony dorobek
uwaiam za wystarczajecy do spelnienia wymog6w stawianych w przewodzie habilitacyjnym.

oceniam

Ocena dorobku dydaktyczne8o, organizacyinego, popularyzatorskiego oraz
wsp6lpracy miqdzynarodowej Habilitantki

ZajQcia dydaktyczne prowadzone przez Habilitantke sa silnie zwiQ2ane z .iej
zainteresowaniami badawczymi. Habilitantka prowadzi lub prowadziia zajecia na piqciu
kierunkach studi6w realizowanych na Wydziale Nauk Geograficznych iGeologicznych UAM:
geografii, zarzAdzaniu 6rodowiskiem, gospodarce przestrzennej, turystyce irekreacji, geologii,
kartografii igeodezji. Ponadto prowadzila zajQcia z gospodarki przestrzennej na dwu innych
uczelniach. W6r6d kilkunastu przedmiot6w prowadzonych przez kandydatkQ byly zar6wno zajecia
stacjonarne (wyktady, 6wiczenia, seminaria, laboratoria) jak iterenowe, Naleialy do nich m.in.
nastepujEce kursy:

. podstawy nauk geograficznych,

. ochrona arodowiska w planowaniu przestrzennym,

. ochrona irodowiska w turystyce i rekreacji,

. ksztattowanieiochrona6rodowiska,

. prognozowanie oddzialywania na (rodowisko,

. waloryzacja iocena zasob6w przyrodniczych,

. praktyczne aspekty oceny 6rodowiska przyrodniczego,

. metody badai geog,aficznych,

. metodologiageografii,

. fizjografiaplanistyczna,

. przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego,

. przyrodnicze uwarunkowania turystyki i rekreacji.
zwraca szczeg6lnQ uwage bardzo szeroki zakres tematyczny prowadzonych zajqi oraz ich
wymiar, znaczEco przekraczajqcy pensum dydaktyczne (nawet do G10 godzin rocznie), co na
pewno nie ulatwiaio jej aktywnojci naukowo-badawc2ej. Jako promotor wypromowala tEcznie
28 prac dyplomowych i zrecenzowala 27 innych.

Poza praca dydaktycznE, kandydatka przez caly okres pracy zawodowej byla aktywna
postacia w r6inorakiej dziatalnojci orSanizacyjnej na Uczelni. Miqdzy innymi:

. wielokrotnie byla opiekunem student6w (zardwno kierunku studiow jak i sekcji koia
naukowego)

. byla egzaminatorem w komisjach rekrutacyjnych

. pracowala w zespole pr2ygotowujacyrn akredytacje kierunku studi6w. jest czlonkiem rady programowej kierunku zarzadzanie jrodowiskiem 
{wczejniej

przygotowywala program tego kierunku)



. jest tei czionkiem Rady Programowej ds. grupy kierunk6w studi6w Gospodarka

Przestrzenna oraz zintegrowane Planowanie Przestrzenne na Wydziale Geografii

spoteczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

. w latach 2010-2015 byta jednym z lider6w projektu, realizowanego w ramach

Europejskiego Programu operacyjne8o Kapitat Ludzkl Unikotowy obsolwent =
Moiliwoici. Wztost potenciolu dydoktycznego Uniwetsytetu im. A. Mickiewiczo poprzez

proinnowocyjne ksztolcenie w iQzyku ongielskim, ihterdyscyplinornoli, eJeorning,

inwestycje w kddrY' .

. uczestniczyla w organizacji dw6ch og6lnopolskich konferencji naukowych (raz w roli
sekretarza konferencji)

Dziaialnoid dydaktyczno-organizacyjnQ KandYdatki, mimo slabo zaznaczajQceSo siq

aspektu wsp6lpracy miedzynarodowe.i, naleiy uznad za wYr6iniajEcE. zostato to docenione

takie na macierzystej Uczelni, Habilitantka, w ciegu ostatnich 6lat byta czterokrotnie

naBradzana przez Rektora UAM za swojQ aktywnq dzialalnoid na Uczelni.

Dorobek Habilitantki w rakresie dvdaklvki i udzialu w ivciu Uczelni oceniam bardzo

oozvtvwnie.

Podsumowanie iwniosek ko cowy

Po uzyskaniu stopnia doktora Habilitantka wydatnie powiqkszyla sw6i dorobek

naukowy, dydaktyczny oraz zawodowo-ekspercki. Wykonata liczne opracowania naukowe, nie

ograniczajac sie do jednego nuftu badawczeSo a ich wyniki konsekwentnie publikowata

(artykuly, monografie), a takie dzielita siQ swoimi wynikami wystqpujQc na konferencjach

krajowych i za8ranicznych. lej publikacje wskazujE na szerokE paletq zainteresowai

badawczych. Potrafl pracowaa zar6wno indywidualnie jak i bya po2ytecznym czlonkiem

zespol6w autorskich. Posiada tei znaczne umieietno6ci dydaktyczne, kt6re przejawiaja sie

prowadzeniem zajed dla student6w w bardzo szerokim zakresie tematycznym. SwojQ

dzialalnoid badawczq wykorzystuje w celach praktycznych, tworzqc opracowania o

charakterze wdroieniowo-eksperckim. Wykazuje siq znaczna samod2ielno6ciQ ijest aktywnym

czlonkiem wsp6lnoty naukowo-badawczei geograficzneSo oirodka poznafskieSo.

Po wnikliwej analizie dorobku oraz wskazaneSo osiQgniecia naukoweSo stwierdzam, ie
dr Sylwia Br6dka zgromadzila znaczQcy dorobek naukowy idydaktyczny. Przedstawione do

oceny gt6wne osiagniqcie - rozprawa pt. AdaptacYine zarzqdzanie Srodowlskiem. Podstawy

teoretyczne i zastosowania iest pozycjE waina, wnoszQcE istotny wklad w rozw6i dyscypliny

naukowej: nauki o Ziemi iirodowisku. Habilitantka spetnia zatem warunki sformulowane w

Ustowie o stopnioch noukowych i Wule noukowym oruz o stopnioch i tytule w zokrcsie sztuki

z dnia 14.03.2003 z p6in. zmianami, niezbqdne dla dopuszczenia Habilitantki do dalszych

etap6w postQpowania habititacyjnego. wnosze o doDuszcrenie Pani dr svlwii Br6dki do

dalsrvch etap6w Dostegowania habilitacvinero.


