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Recenzja osiQgniQcia naukowego oraz ocena aktywnoSci naukowej, dydaktycznej
i organizacyjnej dr Sylwii Bnidki w zwi{zku z postQpowaniem o nadanie stopnia

naukowego doktora habilitowanego

l. Podstawy formalne recenzji

Niniejsza recenzja sporz4dzona zastala na podstawie uchwaly nr 38-202012021 Rady
naukowej dyscypliny nauki o Ziemi i Srodowisku Uniwersytetu im A. Mickiewicza w
Poznaniu z dnia 29.06.2021 o powolaniu mnie w sklad komisji habilitacyjnej jako recenzenta

w postgpowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Sylwii Br6dce. Na
podstawie przekazzl:.ej dokumentacji (wniosek Habilitantki, kopia dyplomu doktorskiego,
autoreferat, wykaz osi4gnig6 naukowych oraz monografia naukowa, stanowiqca podstawg

wniosku habilitacyjnego) stwierdzam jej kompletnoS6 i zgodno66 z kryteriami wymaganymi
do przeprowadzenia oceny merytorycznej osi4gnigcia naukowego oraz dorobku dydaktyczno-
organizacyjnego dr S- Br6dki, zgodnie z art. 2 19 ust. I pkt 2 Ustawy z dnta 20 lipca 201 8 r.
Prawo o Szkolnichvie Wyzszym i nauce (Dz.U. z dnia 20 lipca 2018 r. poz. 1688 z poim.
zmianami).

2. Sylwetka Habilitantki

Dr Sylwia Brodka jest absolwentkq Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, gdzie na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych w 1995 r. uzyskala tytut
magistra geogra.fii ze specjalno6ciq ksztaltowanie i ochrona Srodowisk4 na podstawie pracy
magisterskiej pt. ,,System rekreacyjny Gniezna w XIX i )O( wieku" przygotowanej pod
opiek4 dr hab. prof. UAM Danieli Solowiej. W 2O02 r. uzyskala stopieri dollora nauk o Ziemi
w zakesie geografii, r6wnie2 na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podstawg stanowila rozprawa doktorska
pt. ,Zr,:riany przestrzeni rekeacyjnej wybranych miast wojew6dztwa wielkopolskiego w
latach 1975-1997", kt6rej promotorem byla dr hab. prof. UAM Daniela Solowiej, a nastgpnie
prof. dr hab. Leon Kozacki. W mmach poszerzania swoich umiejgtnoSci zawodowych, dr S.

Br6dka ukoriczyla r6wnie2 studia podyplomowe Urbanisfka i gospodarka przestrzenna, kt6re
odbyla w latach 2007 -2OO8 na Wy&iale Architektury na Politechnice Warszawskiej.

Przez cal4 swojq pracQ zawodow4 dr S. Br6dka zwi4zana jest z Wydzialem Nauk
Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie

zatrudniona zostala w 1994 r. jako geogat od 2000 r. - jako asystent, a od 2003 r. do chwili
obecnej pracuje jako adiunkt w lnstytucie Geografii Fizycznej i Ksztaltowania Srodowiska
Przyrodniczego.



3. Ocena osi4gnigcia naukowego bgdqcego podstaw4 wniosku habilitacyjnego

Podstawg oceny osi4gnigcia stanowi monografia naukowa, zgodna z art. 219 ust. l.
pkt 2a Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wy2srym i nauce (Dz. U. z 202O

r. poz. 85 z p6in. zm.), pt. ,"4.daptacyjne zarzqdzanie Srodowiskiem. Podstawy
teoretyczne i zastosowania" (Wyd. Naukowe PWN, 2020, ISBN 978-83-01-21341-1,
recenzent: dr hab. Tadeusz J. Chmielewski, prof. UMCS).

Jest to obszema monografia, liczqca 322 strony, zawieraj4ca kompleksowe om6wienie
tematyki adaptacyjnego zarz4dzania 6rodowiskiem (AZS), zar6wno kreSl4c jego szerokie

ramy teoretyczre, jak i omawiaj4c realne mo2liwoSci jego wdrazania na gruncie polskich

uwarunkowaf prawno-instytucjonalnych. Autorka jasno formuluje gl6wne cele badawcze - sq

nimi: l) rozw6j i popularyzacja zaloien AZS oraz 2) propozycja narzgdzi umoZliwiajqcych
implementacjg modelu zarz4dzania adaptacyjnego do procedur decyzyjnych zttiqzanych z
programowaniern rozwoju w jego ekologicmp oraz spoleczno-gospodarczym wymiarze.
Cele gl6wne realizowane s4 w oparciu o cnery cele szczeg6lowe, do k16rych nawi4zuj4
kolejne rozdzialy monografii. Calo66 opracowania jest sp6jna i logicznie ze sobq powi4zana,

co podkre6laj4 r6wnie2 liczne odwolania w tekScie do konkretnych podrozdzial6w z

wczeSniejszych lub dalszych czg6ci monografii.

Autorka konsekwentnie realizuje zalo2one cele, wychodzqc od podstaw teorelycznych
zarz4lzanra 6rodowiskiem, w tym przeciwstawiaj4c zalo2enta tndycyjnego i nowoczesncgo -
adaptacyjnego - podejdcia do tej kwestii. Prrybli2a r6wnie2 wiele r6inorodnych poj96 i
koncepcji, maj4cych zastosowanie w szeroko pojgtym zarzqdzanit i ochronie Srodowiska
(m.in. odpomo56, system spoleczno-ekolo glczny, spag2enia zwrotne, progi odpomo5ci,

zasoby przyrodnicze, potencjal irodowiska, usfugi ekosystemowe itd.). Warto podkreSli6, 2e

rozdzialy teoretyczne oparte sQ na bardzo szerokim przegl1dzie literatury, zar6wno krajowej,
jak i Swiatowej, co mocno osadza proponowany w dalszych czgsciach monografii model AZS

w ramach teoretyczno-koncepcfnych. Calo66 bibliografri Eczy a:2 591 pozycji, z tego ponad

polowa jest w jgzyku angielskim. Co istotne, Autorka omarvia r6wniei sprzeczne ze sobq

koncepcje i podejScia prezentowane przez t62nych badaczy co pozwala na bardzo
wielostronne ujgcie tak zloionego i trudnego problemu, jakim jest zarz4dzanie

Srodowiskiem. Warto tak2e podkre6li6,2e przedstawione w czgSci teorerycznej pojgcia i
koncepcje nie stanowi4 jedynie oderwanego od dalszych czg6ci monografii wprowadzenia

opartego na przeglqdzie literatury - co czqsto ma miejsce w r62nych opracowaniach

monograficmych - ale Autorka umiejgtnie czerpie z nich i nawi4zuje do nich, omawiaj4c

zalo2erlia modelu AZS i jego praktyczne implikacje na gruncie krajowym. Umiejgtno66
przekladania kwestii teoretyczno-koncepcyjnych, czgsto o zawilym charakterze, na
konkretne przyklady zastosowari w praktyce ochrony i zrrzqdzania Srodowiskiem w
polskich uwarunkowaniach instytucjonalno-prawnych, stanowi bardzo istotny walor
calej monografii i Swiadczy o du2ej umiejgtnoSci Autorki w swobodnym poruszaniu sig

zar6wno w zagadnieniach teorii nauki o Srodowisku, jak i wdraiania tej wiedzy w praklyce.

R6wnie biegle Autorka porusza sig w zagadnieniach formalnoprawnych, kt6rym poSwigcony
jest odrgbny rozdzial, przedstawiajqcy obowi4zuj4cy w Polsce system prawa ochrony
Srodowiska.



Opr6cz usystematyzowania wiedzy z tego zakresu, szczeg6lnie cenny, w mojej opinii,
jest w nim podrozdzial 3.6, w kt6rym Autorka wskazuje na problemy i slabe strony
aktualnie funkcjonuj4cych w Polsce uwamnkowaf formalnoprawnych w kontekScie
mo2liwo5ci wdraZania AZS. Podrozdzial ten dowodzi umiejgtnoSci przeprowadzenia przez

Autorkg krytycznej ar,allzy zebnnego materialu dokumentacyjnego, w tym przypadku

obecnego systemu zan4dzartta Srodowiskiem. JednoczeSnie stanowi on po6rednio r6wnie2
identyfikacjg istniej4cych luk badawczych, w kt6rych wskazany jest dalszy rozw6j badari w
zakresie nauk o Srodowisku oraz ich implementacja w praktyce. W koficowcj czg6ci ksi4zki,
Autorka ponownie nawiqzuje do tych kwestii, przedstawiajqc rekomendacje, ktrirych
wdro2enie powinno zwigkszy6 efektywnoSd zastosowania modelu AZS na gruncie
polskim. Tego typu podej6cie krytyczre jest bardzo cennym wkladem przedstawionej

monografii i powinno by6 r6wnie2 bardziej uwypuklone w innych czgSciach ksi4zki, cho6 -
ze wzglqdu na i tak bar&o duZq obszemoS6 monografii - by6 mo2e warto te wqtki rozwin46
w oddzielnym opracowaniu.

W dalszej czg6ci monografii (rozdz.4 i 5) Autorka przedstawia propozycjg modelu
adaptacyjnego zan4dzania drodowiskiem oraz omawia poszczeg6lne komponenty tego
systemu. Diagnozuje je w odniesieniu do regionu, kt6ry wybrala jako obszar odniesienia, co
jest stusznym zaloleniem, gdyL zarz4dzanie na poziomie regionalnym odgrywa zasadniczE

rolg w realizowaniu polityki ekologicznej oraz w ksztaltowaniu jej relacji ze sfer4 spoleczno-
gospodarcz4 na poziomie krajowyn i migdzynarodowym. Duz4 warto6ciq poznawcz4,

zwlaszcza czgSci diagnostycznej, jest - wspomniane wcze6niej - przelo2enie zaloLeir

teoretyczno-koncepcyjnych na konkretne problemy i rozwiqzania wystgpuj4ce w warunkach
przyrodniczych i formalnoprawnych Polski. Szczeg6lnie cenne jest podawanie przyktad6w
mo2liwoSci zastosowania &ialair ochronnych lub naprawczych, kt6re - na zasadzie

negatywnych sprzgZei zurotnych - mogil sprzyja6 zachowaniu/ przyrw6ceniu odpomosci
Srodowiska. Ten aspekt sprawia" 2e opracowanie ma bardzo waine znaczenie
implikacyjne, odnosz4ce bezpo.(rednio wiedzg naukow4 do wdroieri praktycznych.

Do drobnych mankament6w monografii nale2y m.in. powtarzanie sig niekt6rych
temat6w w r6znych rozdzialach (np. OOS, oplaty, dostgp do informacji) oraz potraktowanie
innych w spos6b bardzo og6lnikowy, bez krytycznej oceny ich faktycznego funkcjonowania
w realiach Polski (m.in. kwestie partycypacji spolecznej i edukacji ekologicznej). Jednak
bior4c pod uwagQ ogrom i r6znorodno66 przedstawionego materialu badawczego wydaje sig,
2e nie spos6b ustrzec sig przed takimi niedociqgrrigciami, kt6re w mojej opinii nie
umniejszaj4 walorow caloSci opracowania.

Przedstawiona do oceny monografia wnosi istotny wklad w rozw6j dyscyptiny
nauki o ziemi i Srodowisku - ma waLne znzczetie porzqdkuiqce i syntetyzui4ce bardzo
szeroki zakres zagadnief, ktSre s4 niezbgdne do zapewnienia odpowiedniego,
zr6wnowa2onego zerz4dztnia Srodowiskiem. sprzyja temu m.in. bardzo uporz4dkowana i
przejrzysta struktura pracy, w tym m.in. zastosowanie licznych (49) tabel oraz rycinl
schemat6w (27). Jest to pierwsze w Polsce tak kompleksowe przedstawienie problemu
adaptacyjnego zarz}dzania Srodowiskiem, zar6wno w ujgciu przeglqdowo-koncepcyjnym, jak
i modelowania AZS w skali regionalnej. opracowanie przedstawia walory zar6wno naukowe,
jak i dla praktyki ochrony Srodowiska. ponadto, z:,prezentowana tematyka badawcza jest
cenn ze wzglgd6w poznawczych r6wniei dla innych dyscyplin naukowych, nxlaszcza dla



geografii spoleczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej oraz nauk prawnych. Autorka
bar&o sprawnie porusza siE we wszystkich tych zakresach tematycmych, osadzaj4c swoje

przemySlenia zar6wno w bogatej literaturze przedmiotu, jak i aktach prawnych. Warto
podkre(1i6, 2e rzadko sig zdarza, Zeby tak interdysqplinarnymi i szeroko zakrojonymi
badaniami zajmowala sig jedna osobr, a nie caly zesp6l. W mojej opinii dr S. Br6dka
doskonale sobie z tym zadaniem poradzila, w umiejgtny i sp6jny spos6b lqczqc nie tylko
zagadnienia teoretyczne z praktycznymi, ale r6wnie2 problematykg zagadnief
Srodowiskorvych ze spolecznegospodarczymi, inst5rtucjonalno-prawnymi ota,z

zarzqdzlni^ irodowiskiem. Warto r6wniei podkreSli6, 2e w naukach o Ziemi i
Srodowisku opracowywrtrie monogralii naukowych nie cieszy si9 zbyt duiym
zainteresowaniem. Tym bardziej naleiy wigc docenid ogrom pracy wloZonej w

przygotowanie tak obszernej i bogatej tematSrcznie monografii, w kompleksowy i
syntetyczny spos6b porz4dkujqcej wiedzg o adaptacyjnym zarzqdzaniu Srodowiskiem.

4. Ocena pozostalych osiqgnigd naukowych

O du2ym zaanga2owaniu Habilitartki w dzialalno66 naukow4 Swiadczy fakt, 2e

pierwsze prace badawcze podjgla ona ju2 w czasie studi6w, w ramach aktywnoSci w
Studenckim Kole Naukowym Geograf6w. Ich efektem byl pierwszy samodzielny artykul

naukowy opublikowany w 1995 r. R6wnie2 zawodowo zluv-r4zala sig z uczelniq jeszcze w

trakcie studi6w magisterskich, uzyskuj4c zatrudnienie na stanowisku geografa w Instytucie

Geografii F'uycmej WNGiG UAM w Pomaniu. Sw6j warsztat badawczy dr S. Br6dka

rozwijata nastgpnie w kakcie srudi6w doktoranckich. koncentrujqc swoje zainteresowania

naukowe wokol oceny zasob6w i zagospodarowania przestrzeni rekreacyjnej miast. Z tej

tematyki uzyskala grant badawczy finansowany przez Komitet Badai Naukowych. Warto

zaznaczy,t,2e jri nr tym etapie wyrainie zaczgly sig krystalizowad gl6wne zainteresowania

Habilitantki, dotycz4ce zagadnieh metodycznych, w tym m.in. waloryzacji przestrzeni,

dokonywania syntetycznych ocen stanu Srodowiska/ zagospodarowania obszar6w, a tak2e

umiejEtno66 wypracowywania nowych rozwiqzah metodyczno-koncepcyjnych. Wynikiem

tych prac bylo m.in. opracowanie zestawu wskaznik6w sluz4cych ocenie przestrzeni

rekreacyjnej oraz ich odpowiednie kategoryzarje i rangowanie. Zostaly one przedstawione w
kilku artykulach naukowych oraz w autorskiej monografii wydanej w 2004 r. Ten nurt

badawczy dr S. Br6dka systematycznie rozwijala r6wnie2 w dalszej pracy badawczej i
kolejnych publikacjach, r6wnie2 Wprzez udzial w polsko-niemieckim projekcie badawczym

pt. ,,Podstawy Ekorozwoju Zielonej Wstggi Odra-Nysa", w kt6rym byla wykonawc4 w latach

r996-t999.
W okresie po otrzymaniu stopnia doktora zainteresowania naukowe dr S. Br6dki

koncentrujq sig wok6l kilku gl6wnych wqtk6w tematycznych: (1) teoria i metodyka oceny

Srodowiska przyrodniczego, (2) podziaty krajobrazowe oraz ich zastosowania, (3)

anfopogenicme przemiany Srodowiska i krajobrazu, (4) zarz4dzanie Srodowiskiem ze

szczeg6lnym uwzglgdnieniem przyrodniczych uwarunkowafi planowania przestrzennego i

turystyki, (5) spoleczne aspekty zan4dzania srodowiskiem i krajobrazem, (6) historia

geografii- Warto podkre6li6, 2e wigkszoSi zainteresowaf naukowych wystqpuje na styku

dwoch dyscyplin naukowych - nauk o Ziemi i ksztaltowania Srodowiska oraz geografii



spoleczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, co Swiadczy o du2ej

interdyscyplinamo6ci Habilitantki i jej szerokim warsztacie badawczym.

W ramach badaf nad tmriq i metodykq ocen Srodowiska przyrodniczego dr S.

Br6dka opracowala autorsk4 procedurg przeprowadzania oceny Srodowiska przyrodniczego
dla cel6w praktycznych, co zostalo przedstawione w kilku artykulach naukowych oraz
monografii pt. ,Jraktyczne aspekty ocen Srodowiska przyrodniczego" (2010 r.), kt6rej jest
gl6wn4 autorkq oraz redaktork4. Badania z tego zakesu finansowane byly pnez Komitet
Badai Naukowym w latach 2007--2009, w ramach zespolowego projektu badawczego,
kt6rego dr S. Br6dka byla kierownikiem. Istotne znaczetie w ramach tych badari mialo
praktyczne przetestowanie proponowanych rozwiqzair metodycznych w ramach tematycznych
projekt6w, dotycz4cych noinicowanej problematyki oraz skal przestrzennych.

R6wnie2 drugi w4tek badzwczy podejmowany przez dr S. Br6dkg, dotyczqcy
podzial6w krajobrazowych, regionalizacji i typologii krajobraz6w, ma wymiar zar6wno
teoretyczno-przeglqdowy, jak i empiryczny, odnoszqcy sig do analiz struktur krajobrazowych
w obrgbie zr6znicowanych jednostek funkcjonalnych. Z obu ujg6 badawczych powstalo po

kilka publikacji naukowych, z kt6rych do najwazniejszych llralei4:. artykul pt. ,,Physical and
Geographical Regionalization and Environmental Management: A Case Study in Poland"

opublikowany w 202O r. w czasopi6mie indeksowanym na liScie JCR, ,,Polish Journal of
Environmental Studies" (lF I A2) oraz monografia pt. ,,Regiony ftzycznogeografrczne
wojew6dawa wielkopolskiego" (2021 r.), ktorej dr S. Br6dka jest wsp6lautork4 i
wsp6lredaktorkq. Zaproponowane w obu ww. opracowaniach rozwi4zania metodyczne i
aplikacyjne s4 nowatorskie, gdyz po raz pierwszy przeprowa&ono w nich po&ial duich
obszar6w na mikroregiony frzycmogeografrcnrc pzy zastosowaniu technologii
Geograficmych System6w Informacyjnych (GIS). Ponadto, dr S. Br6dka brala udzial w
pracach nad modyfikacjq podzialu fizycznogeograficznego Polski oraz jest wsp6lautork4
kilku roz&ial6w w monografii pt. ,,Regionalna geografra fizyczna Polski" (2021 - w druku).

W nurcie badafi doffczqcych antropogenicznych przemian i zagroLefi Srodowiska i
krajobrazu na pierwszy plan wybijaj4 sig prace nad przygotowaniem mapy sozologicznej
Polski (1:50 000), gdzie dr S. Brodka pelnila rolg konsultanta naukowego oraz byla
wsp6lautork4 komentarza do l8 arkuszy tej mapy. W tym nurcie powstaty r6wniei artykuty
naukowe, analizuj4ce trendy zmian krajobrazowych dla obszar6w o zr62nicowanych
funkcjach, kt6rych celem byta idenlfrkacja stopnia antropopresji oraz wskazanie miejsc
ootenc_ialnych konflikt6w, wynikaj4cych z niewlaSciwych przemian struktury uZytkowania
terenu.

Jednym z wainiejszych nurt6w badawczych podejmowanych przez dr S. Br6dk9 - do
kt6rego naleZy r6wnie2 przedstawiona do oceny monografia naukowa - jest tematyka
obejmujqca szeroko pojmowane zarzqllza;nie Srodowiskiem. Podobnie jak w poprzednich
w4tkach tematycznych, rownieZ i w tym przypadku dzialania naukowe prowadzone przez
Habilitantkg biegn4 dwutorowo: maj4 wymiar zar6wno naukowo-koncepcyjny, koncentrujqcy
sig na kwestiach metodycznych i teoretycznych, jak i wymiar badawczo.wdro2eniowy, w
kt6rym wyniki badan naukowych majq bezpoSrednie przelo2enie aplikacyjne. W ramach tego
drugiego w4tku dr. S. Br6dka uczeshiczyla w dw6ch migdzyuczelnianych projektach
badawczo-wdro2eniowych, dotycz4cych obszaru Pomania (,"Funkcjonowanie i kierunki
rozwoju przestrzennego aglomeracji pomariskiej" 2009-2011 oraz,,Koncepcja kierunk6w



rozwoju przestrzennego Metropolii Poznai" 2014-2015). Oba projekty zosta\y ztttiehczone

wydaniem kilku artykul6w naukowych oraz trzech monografii (,,Studium uwarunkowaf

rozwoju przestrzennego aglomeracji poznafskiej" 2012, ,,Turystyka w aglomeracj i

pomariskiej" 2012, ,,Koncepcja kierunk6w rozwoju przestrzennego Metropolii Poznair"

2016), w kt6rych dr S. Br6dka jest autorkq/ wsp6lautork4 lEcznie kilku rozdzial6w. Bardzo

waznq publikacjq w tym nwcie jest kolejna monografia, pt. ,,Przgodnicze podstawy

gospodarowania przestzeniq", w kt6rej dr S. Br6dka jest jednym z dw6ch autor6w.

Publikacja ta stanowi wu2n4 pozyqg z zakresu wie&y teoretycznej i praktycznej dotycz4cej

analiz Srodowiska przyrodniczego na potrzeby dzialafi praktycmych w zakresie gospodarki i

planowania przestrzennego, lqcz4c zagadnienia naukowe, prawne oraz aplikacyjne. Ksiq2ka ta

ma wybitne walory edukacyjne dla szerokiego grona odbiorc6w. Du2e znaczenie naukowe w

tym nurcie badawczym ma wspolautorski artykul pt. ,,Selecting agri-environmental indicators

for monitoring and assessment of environmental management in the example of landscape

parks in Poland" opublikowany w wysoko punktowanym czasopi6mie z listy JC&

,,Ecological Indicators" (lF 4,25). Przedstawiono w nim potencjalne zagro2enia park6w

krajobrazowych w Polsce w zwiqzku z ich rolniczlrm wykorzystaniem, na podstawie

opracowanych wska:2nik6w. Z kolei problemy zit4zane z ochron4 ekosystem6w jeziornych

zostaly om6wione w monografii pt. ,Jeziora w parkach kajobrazowych wojew6dawa

wielkopolskiego" (2016 r.), kt6rej dr. S. Br6dka jest wsp6lredaktork4 oraz wspolautorka kilku
rozdzialdw.

R6wnolegle do ww. &ialan naukowych, opierajqcych sig gl6wnie o metodykg

badawcz4 geografii frrycmej kompleksowej, dr S. Br6dka prowa&ila r6wnie2 badania

dedykowane kwestiom spolecznym w procesie z rzqilza,rnia i ochrony Srodowiska, m.in. w

oparciu o badania ankietowe na temat spolecznej oceny jakoSci Srodowiska i krajobrazu. Ich

wyniki zostaty opublikowane w kilku artykulach naukowych. Do pobocznych w4tk6w

badawczych nale2y tematyka obejmujqca historig geografii, w tym historig poznariskiej

szkoly kompleksowej geografii fizycnel oraz ekologii krajobrazu. Do najwainiej szej,

syntetyzuj4cej pozycji w tym nurcie, nale2y monografia pt. ,,45 lat geografii fizycznei

kompleksowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" (2008 r.), kt6rej dr S.

Br6dka j est wsp6hedaktork4.

Dzialalno66 naukowa dr Sylwii Br6dki zostala doceniona 3 nagrodami: 1) III nagroda

w konkursie prac magisterskich z zakresu ekologii krajobrazu (1995 r.), 2) III nagroda

Prezesa Rady Ministr6w za osiqgnigcie naukowo-techniczne: zespolowe opracowanie pt.

,$oncepcja kierunk6w rozwoju przestrzennego Metropolii Poznafr" (2017 t.), 3) nagroda

naukowa zespolowa I stopnia JM Rektora UAM za monogra.fig pt. ,,Wody Wielkopolski"

(2020 r.).

Dorobek naukowy Habilitantki w liczbach przedstawia sig nastgpuj4co. Opublikowala

ona 4 monografie naukowe, w tym 2 jednoautorskie Byla r6wnie2 redaktork4 lub

wsp6lredaktork4 6 innych monografii naukowych i tom6w tematycznych czasopism- W

swoim dorobku ma 55 rozdziallw w monografiach naukowych (l w jEzyku angielskim), w

tym 20 jednoautorskich. Jest autork4 lqcnie 24 artykul6w naukowych (w tym 1l
jednoautorskich), przy czym ich zdecydowana wigkszoS6 zostala opublikowana w

czasopismach z dawnej listy B MNiSW, a zaledwie 2 nalazly sig w czasopismach

indeksowanych w bazie JCR (dawna lista A MNiSW). Tylko 4 artykuty zostaty opublikowane



w jgzyku angielskim, pozostale - w jqzyku polskim. Habilitantka brala u&ial w licznych
projektach naukowych i badawczo-wdro2eniowych. W dwoch grantach finansowanych przez
Komitet Badari Naukowych pehrila odpowiednio rolg gt6wnego wykonawcy (projekt

,,Zmiany przestrzeni rekreacyjnej wybranych miast Wielkopolski w latach 197 5-2000",
realizowany w latach 2000-2002) oraz kierownika projektu ("Praktyczne aspekty ocen
Srodowiska przyrodniczego", realizowany w latach 2007-20{J9). Ponadto brala udzial jako
wykonawca w I projekcie migdzynarodowym (polsko-niernieckim) oraz w 3 projektach
badawczo-wdro2eniowych, realizowanych na zlecenie Rady Aglomeracji Poznariskiej oraz
Marszalka Wojew6dztrva Wielkopolskiego i Wojew6dzkiego Biura Planowania
Przestrzennego. Te ostatnie Fojekty se wyrazem Scislej wsp6lpracy dr S. Br6dki z
otoczeniem spolecmo-gospodrcrym, w tym z r6fuymi insfftucjami. Poza ww. projektami jej
przejawem jest tak2e udzial Habilitantki w pracach zespol6w eksperckich jako czlonek
Regionalnej Komisji ds. Ocen Od&iatywania na Srodowisko przy Regionalnym Dyrektorze
Ochrony Srodowiska w Poznaniu (od 2009 r.) oraz czlonek Rady Naukowej ds. Audytu
Krajobrazowego przy Marszalku Wojew6dztwa Wielkopolskiego (od 2017 r.). Zaliczajq siE

do niej takze liczne ekspertyzy i opracowania wdro2eniowe wykonane przez Habilitantkg,
l4cznie 26 w 5 zakresach tematycznych. Dr S. Br6dka wyniki swoich badari przedstawila
samodzielnie ( 16) lub we wspolautorstwie ( I 6) na 32 konferencjach, w tym 8 wystqpien
mialo miejsce na konferencjach migdzynarodowych. Wyglosila lqcznie 25 referatow oraz
zapr ezentow ala 7 poster6w.

W nawipaniu do og6lnie duzej aktywno6ci naukowej Habilitantki, w tym licznych
publikacji o walorach aplikacyjnych, zaskakuj4co nisko ksztaltuj4 sig wska2niki
naukometrycme. Liczba cytowaf (bez autocytowan) wynosi 3 (wg Web of Science i Scopus)
i 101 (wg Google Scholar), a indeks Hincha to zaledwie 1 (WoS i Scopus) i 6 (Googte
Scholar). Tak niskie warto6ci w b:.ach migdzynarodowych odzwierciedlaj4 slabq aktyvro66
Habilitantki na polu migdzynarodowym, co wyraia sig bardzo malE liczbq publikacji w
jgzyku angielskim i w migdzynarodowych czasopismach. To jest qraznie najslabszy punkt
w dotychczasowym dorobku naukowym dr S. Br6dki. Bior4c jednak pod uwagg fakt, 2e
artykuty z listy JCR opublikowane zostaty w ostatnich latach, mozna to interpretowa6 jako
staly rozw6j Habilitantki i stopniowe wychodzenie z wynikami wlasnych badah z poziomu
krajowego na migdzynarodowy, co mleiry rnac za porytywny sygnal do dalszego rozwoju
naukowego. wyrazern niskiego wymiaru migdzynarodowego &ialari naukowych dr S. Br6dki
jest r6wnie2 slaba wsp6lpraca migdzlmarodowa - opr6cz wsp llpracy z Institute ofEcological
Urban and Regional Development w Dreznie, prowa&onej jeszcze w trakcie studi6w
doktoranckich, Habilitantka nie miala okazji zdobywa6 doswiadczeir w ramach staLy czy
stypendi6w zagranicznych. Jednoczesnie jednak prowadzila wsp6lpraca z licznymi osrodkami
naukowymi oraz insq[ucjami w kraju, m.in. w ramach realizacji wymienionych *y2ej
proj ekt6w.

w trakcie swojej pracy zawodowej Habilitantka wykonala 8 recenzji artykul6w
naukowych, co wydaje sig raczej niskq liczb4. wszystkie recenzje dotycryly czasopism i
monografii w igzyku polskim, co jest kolejnym potwier&eniem slabej rozpoznawalnosci
Habilitantki w miqdzynarodowym Srodowisku naukowyn.

5. Ocena osi4gni96 dydaktycznych i organizacyjnych



Dr S. Br6dka jest bardzo mocno zaanga2owana w dzialalno6d dydaktycznq, a

wymiar jej obci4:2eir przekraczal wymagane pensum dwu- lub blisko trzykrotnie. Prowadzila

ona r62morodne zajgcia (wyk\ady, fwiczenia. seminaria, laboratoria i 6wiczenia terenowe) z

kilkunastu przedmiot6w, nawi4zuj4cych jednak bezpoirednio do jej zainteresowati

naukowych, co nale2y oceni6 bardzo pozytywnie. Pozwala to bowiem rozwijany wlasny

warsztat badawczy i do6wiadczenie naukowe rrzekazywat w trakcie zajg6 dydaktycznych-

Zajgcia prowadzone byly na r62nych kierunkach studi6w (geografta, zarzqdzanie

Srodowiskiem, gospodarka przestrzenna, h.rrystyka i rekreacja, geologia, kartogralta i
geodezja), przede wszystkim na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicmych UAM w
Poananiu, ale r6wnie2 w innych szkolach wyZszych: Collegium Polonicum w Shrbicach, w

Wy2szej Szkole Zawodowej ,,Ka&y dla Europy'' w Poznaniu i Szkole Wy2szej Psychologii

Spolecmej w Poznaniu. Dr S. Br6dka byla promotork4 28 prac licencjackich oraz recenzentk4

27 prac licencjackich i magisterskich. Habilitantka petnila r6wnie2 funkcjg promotora

pomocniczego w pracy doktonkiej mgr inz. Witolda Piniarskiego pt. ,,Delimitacja
mikroregion6w fuycznogeografrcznych wojew6dztwa wielkopolskiego z wykorzystaniem

wiclokryterialnej analizy Srodowiska", obronionej w 2020 r. na Wydziale Nauk

Geograficznych i Geologicmych UAM w Poznaniu.

Zaangtilowarie w dzialalno66 naukowo'organizacyjnq dr S. Br6dki wyra:Za sig

sprawowaniem pruez niq przez kilka lat funkcji opiekuna sekcji Turystyka i Rekreacja

Studenckiego Kola Naukowego Geograf6w na Wydziale Nauk Geograficznych i
Geologiczrych UAM w Poznaniu. Habilitantka bardzo aktywnie angaiuje sig tak2e w Zycie

organizacyjne macierzystej uczelni. Uczestniczyla w pracach Zespolu ds. Akredytacji dla

kierunku geografia (specjalnoS6: ksztaltowanie drodowiska przyrodniczego) oraz Komisji ds.

utworzenia kierunku zza4Azanie Srodowiskiem. Obecnie jest czlonkiem Rad Programowych

zar6wno tego kierunku, jak i gospodarki przestrzennej i zintegrowanego planowania

przestrzennego (na Wydziale Geografii Spoleczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

UAM). Ponadto kilkukrotnie sprawowala funkcjg opiekuna roku oraz egzaminatora w komisji

rekrutacyjnej. Byla r6wnie2 liderem jednego z zadafi (,,Waloryzacja i ocena zasob6w

przyrodniczych - ksztalcenie interdyscyplinarne oraz e-learning") w projekcie realizowanym

w ramach Europejskiego Programu Operacyjnego IGpital Ludzki pt. ,,Unikato\try absolwent

- Mo2liwo6ci. Wzrost potencjalu dydaktycznego Uniwersytehr im. A. Mickiewicza poprzez

proinnowacyjne ksztalcenie w jgzyku angielskim, interdyscyplinamo66, eJearning.

inwestycje w kadry".
W ramach dzialaf organizacyjnych dr S. Br6dka byla zaangaZowana w organizacjg

dw6ch konferencji: w 2008 r. byla przewodnicz4c4 komitetu organizacyjnego oraz

sekretarzem naukowym og6lnopotskiej konferencji naukowej pt. ,,Problemy Srodowiska

przyrodniczego miast i teren6w poprzemyslowych", a w 2018 r. byla wsp6lorganizatork4

og6lnopolskiego seminarium naukowego pt. ,,Regionalizacj a frzycznogeogmficzra Polski".

ponadto angazule sig w dzialalno6c Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu i Intemational

Association for Landscape Ecology, kt6rych jest aktywnym czlonkiem.

Dr S. Br6dka otrzymala w 2015 r. nagrodg zespolow4 III stopnia JM Rektora UAM za

dzialalnosd organizacyjnq nastgpnie dwukrotnie nagrodg zespolow4 III stopnia JM Rcktora



UAM za dzialalno66 dydaktycznq (2016,2017) oraz w 2017 r. nagrodg jubileuszow4 za

caloksztaft swojej pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

6. Podsumowanie

Przedstawiona do oceny monografia naukowa oraz pozostaty dorobek naukowy i
dydaktycmo-orgaaiz^cyjny dr S. Br6dki pokazujq bardzo szerokie spektrum jej
zainteresowafi badawczych oraz umiejgtno66 lqczenia zagadnien z wielu r62nych zakes6w,
zar6wno nauk o Ziemi i Srodowiskg jak i nauk spolecznych i prawnych. Takie
interdyscypliname i kompleksowe podejScie jest niezbgdne - a jednocze6nie niezrniernie
trudne i wymagaj4ce - w poglgbianiu wiedzy z zakresu zarzqdzafia Srodowiskiem oraz
szeroko rozumianych interakcji czlowiek-Srodowisko, ktore s4 w gl6wnym nurcie
zainteresowafi badawczych Habilitantki. Wysoko nale2ly oceni6 jej umiejgtnoSi do
dokonywania syntez i koncepcyjnych ujgi tych wielowqtkowych i zlo2onych aspekt6w.

Wyrazem tej umiejgtno6ci jest m.in. opracowanie kilku monografii naukowych, samodzielnie

lub we wspolautorstwie. Jednoczeinie dr S. Br6dka bar&o dobrze lqcry rozwijanie koncepcji
teoretycmo-metodycznych z ich zastosowaniem praktycznym. czego wyr zem jest m.in.
udzial w kilku projektach badawczo-wdro2eniowych i du2e zaangt2owanie w roli eksperta

dla r62nych instytucji otoczenia spoleczno-gospodarczego. To szerokie spektrum badafi i ich
aplikacyjno36 w odniesieniu do konkremych obszar6w oraz duiy naklad pracy po6wigcony na

przygotowanie opracowari monograficznych, odbylo sig jednak kosztem slabszej

efekrywno6ci publikowania wynik6w badan na forum migdzynarodowym, co uwidaczniajq
niskie wskazniki naukomefyczne. W mojej opinii jednak te niedostatki nie powinny wplywac
na caloksztatt oceny dorobku dr S. Br6dki, kt6ry uwaiam za warto5ciowy wklad w rozwoj nie
tylko dyscypliny nauki o Ziemi i Srodowisku, ale r6wnie2 geografii spoleczno-ekonomicznej i
gospodarki przestrzennej, ze wzglgdu na bar&o interdyscypliname i szerokie spektrum
tematyki badawczej Habilitantki, co zasluguje na uznanie. Nale2y tak2e podkresli6, 2e dr S.

Br6dka wykazuje siE zdolno6ci4 zar6wno do pracy samodzielnej, jak i zespolowej, o czp
Swiadczy podobny udzial publikacji czy wyst4pieh konferencyjnych jedno- i wieloautorskich,
co jest cenn4 umiejgtnoSciE w pracy badawczej.

Chcialam ponadto zaznaczyt,, 2e calo56 dokumentacji habilitacyjnej zostala
przygotowana wzorowo - uklad treSci jest bardzo prznjrzysty i starannie opracowany, a

informacje podane s4 precyzyjnie.

W mojej ocenie osiqgnigcie naukowe w postaci przedstawionej monografii oraz
pozostaty dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny dr Sylwii Br6dki spelniaj4 warunki
okre6lone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyiszym, w zwi1zku z
czym wnoszg o dopuszczenie pani dr Sylwii Brtidki do dalszych etapriw postgpowania
habilitacyjnego.

*4"latt a, A'lt"t *


