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RECENZJA
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ PANI MGR EWY PATALAS
PT.
PRZEJŚC DLA ZWIERZĄT
''EFEKTYWNOŚC
w ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DRoGowEGo
NA PRZYKLADZIE AUTOSTRADY A2''
1.

Podstawa formalna i przedmiot recenzji

Niniejszą recenzję opracowałem na proŚbę Dziękana Wydziału Budownictwa,
Architęktury i Inzynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, Pana dr hab. inŻ.
Jakuba Marcinowskiego, prof.UZ, wyraŻoną w skierowanym do mnie piśmie,noszącym datę
2lipca 2015 roku oraz symbol WI-P/12912015.

Przedmiotem recenzji jest rozprawa doktorska Pani mgr Ewy Patalas pt' ,,Efektywność
przejśćdla nłierzqt w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie autostrady
A2 ", przygotowana pod kierunkięm Pana dr hab. inż' Adama Wysokowskiego' prof. UZ jako
promotora. Praca ta liczy łącznie 126 stron formatu A4, przy czym zasadnicza jej część
została przedstawiona na 96 stronach (wraz z bibliograflą) _ resztę stron stanowią spisy tablic
i rysunków oraz 7 załączników. Do tomu rozprawy dołączone zostało 6 stronicowe jej
streszczenie w językach polskim i angielskim'

2. Tematyka, treśći sposób zredagowania rozprawy

- wstępne elementy jej oceny

Tematyka rozprary jest unikatowa i to w skali nie tylko krajowej. Dotyczy z pozoru
tylko problemu marginalnego' a w rzeczywistości _ juk Autorka Wkazała w swej pragy _
mającego bardzo waŻne znaczenie w projektowaniu i eksploatacji dróg, szczególnie zaś
autostrad' okazuje się, ze wtargnięcia zwierząt w pas drogowy autostrady (PDA) nie jest
zjawiskiem rzadkim, a zderzenia pojazdów samochodolvych ze zwierzętami są w wielu
przypadkach tragiczne w skutkach. Jak wynika z danych liczbowych zgromadzonych przez
Doktorantkę i zestawionychprzez nią w tablicy 1 (str. 19 rozprawy), w latach 2003-2011 było
w Polsce ogółem 418805 tzw. zdarzeń drogowych, spośród których wypadków będących
następstwem zdqzęn ze zwierzętami było |168, czyli tylko około 0,28Yo wszystkich tych
zdatzen, niemniej jednak w ich wyniku zginęło 55 osób, aI5L7 zostało rannych. Do takich
skutków nie musiało ptzecieŻ dojść.Zapobieganie zatem wtargnięciom zułierząt na drogi

przez odpowiednie działania techniczne, jest zagadnieniem waznym społecznie' szczególnie _
jak juz podkreśliłem_ w odniesięniu do autostrad.
Ponadto, tematyka rozprary dobrze jest wpisana w wymagania stawiane współcześnie
inzynierom muszą być oni świadomi skutków społecznych i kulturowych swojej
działalnościtęchnicznej. Ten wątek rozwinę jeszcze w puŃcie 3 recenzji, bo uwazam go za
bardzo istotny.
Wybór tematyki rozprary uwazam więc za bardzo trafny, mający Swą wagę
techniczną, ekonomiczną i społeczną właśnię.Warto tez nadmienic, Że problematyka przejść
d|a rwierząt jest w Polsce dośćkontrowersyjna. Nie brak bowiem poglądów, Że liczba tych
przejśĆjest zbyt duŻa i przez to niepotrzebnie wzrastają kosŹy budowy autostrad. Autorka
wykazaŁawięc pewną odwagę podejmując temat stanowiący przedmiot jej dysertacji.
Treśćrozprawy została ujęta w szęŚciu rozdziałach, których tytuły dobrze oddają
merytoryczna ich zawartośi.Kolejnośćrozdziałow jest logiczna. Praca jest bardzo dobrze
udokumentowana w postaci siedmiu załącznikow umieszczonych na końcu tozprawy.
Ilustracje są czytelne i należycie przedstawiające sedno dociekań Autorki. Bibliografia (tu
chwalę Doktorantkę za taką właśnie,właściwąnazwę, a nie użycie dośó powszechnje dziś
stosowanego terminu literatura, który w języku polskim ma inne znaczenie niŻ bibliografia
lub wykaz piśmiennicrwa) obejmuje 61 pozycji i jest wystarczająco obszerna _ wszystkie
pozycje są cytowane w tekście, co sumiennie sprawdziłem.
Praca jest napisana dobrą po|szczyzną, do czego przywiązuje duże znaczenie. Na
pewne uchybienia językowe wskazałem w p. 4 recenzji * w uwagach szczegółowych.
Inne' dośó liczne walory rozprary, głównie merytoryczne, jak równiez i na jej
dyskusyjne cechy lub pewne niedostatki _ przedstawię w punkcie 3 recenzji'

3.

Merytoryczna ocena rozprawy

od razu i całkowicie jednoznacznie stwierdzam, ze opiniowaną tu rozptavrę Pani mgr
Ewy Patalas oceniam pozytywnie. Uzasadniam to następującymi, ujętymi w punktach,
argumentami (oznaczonymi przez A i kolejne numery).

A1. Jak juz nadmieniłem poprzednio' Sama tematyka rczprawy stanowi jej swoistą
wartość'Mało jest obecnie prac, udowodniających' że problematyka Zpozorumarginalna taką
w istocie nie jest, że jest po prostu wuŻna. Taką właśniepracą jest opiniowana rozprawa. Jej
tematyka tylko wydawać się moŻe wąska. W swej istocie jest interdyscyplinarna' dotyczy
bowiem i rozwiązan konstrukcyjnych (analizowane sąróŻne rczwiązaniaprzejśó dla zwieruąt
_ w sumie 7 rodzajów), i bezpieczeństwa ruchu drogowego, i szeroko rozumianej inzynierii
środowiskaw aspekcie migracji zwierząt, i wreszcie ękonomiki działań planistycznych
i technicznych w zakresię lokalizacji i rczwiązań konstrukcyjnych przejśó dla zwieruąt'
w aspekcie efektywności ich funkcjonowania' Tematyka rozprawy jest ponadto - powtórzmy
- nośnaspołecznie, bo wskazuje na niewystarczalnoŚć wąsko technicznego traktowania
projektowania i eksploatacj i autostrad.

A2. Autorka zgtomadziła wiele niełatwo dostępnych danych liczbowych

i

innych
informacji, dotyczących tzul. wypadkowości na polskich drogach w latach 2003 - 20II,
zwłaszcza zdarzęn udziałem zwierząt na rczpatrywanym' około 150-kilometrowym odcinku
autostrady A2. Dane te sklasyfikowała stosownie do postawionych celów ana|\z (o ktorych
w punkcie .Ą3) i w sposób syntetyczny i jasny przedstawiła i skomentowała.

A3. Zgromadzone dane liczbowe Doktorantka poddała obszernej i umiejętnie
przeprowadzonej analizie statystycznej, podzielonej na osiem etapów, z których kazdemu
przyświecałinny cel, a mianowicie (por' str' 39, rys. 26): etap I to analiza w jaki sposób
|iczba wtargnięć zwierząt na PDA zaleŻy od pięciu rodzajów otoczenia autostrady: pól, lasów,
obszarów zabudowanych' mokradeł oruz obszarów mieszanych polno-lęśnych;etap II to
analizaliczby wtargnięć zwierzątprzy węzłach autostradowych, przejściach dla zwierząt oraz
losowo wybranych odcinkach autostrady; etap III to ana|iza liczby wtargnięć zwierząt w
zaleŻnościod pięciu todzajów istniejących przejść,;etap IV to analiza wpływu lokalizacji
przejść,dla zwierząt i węzłów autostradowych na liczbę wtargnięó zwietząq, etap V to analiza
zmienności liczby wtargnięć w kolejnych latach w zaleŻności od rcdzaju otoczenia
autostrady; etap VI to analiza liczby wtargnięó zwierząt w zależnościod kolejnych
oddawanych do uzytku odciŃów autostrady; etap VII to ana|iza sezonowościwtargnięó
zwierząt i wreszcie etap VIII to analiza zmierzająca do wskazania lokalizacji ewentualnych
dodatkowych przejśó dla zwierząt, których realizacja zmniejszyłaby prawdopodobieństwo
wtargnięć zwieruąt i ptze to poprawiłaby bezpieczeństwo ruchu po autostradzie.
Z przedstawionego zestawienia wynika, zę Doktorantka zaplanowała wszęchstronną analizę,
poprawlą metodologicznie. Inaczej rzecz ujmując Autorka rozprawy juz we wstępnej fazie
vłykazała, Że wie co' po co i jak będzie badać. Uważam, ze warto to podkreślić.
A4. Zakręślonyptzez Doktorantkę plan badavłczy pozwolił jej na sformułowanie
trzęch hipotez rozprary' oznaczanych Hl, H2 i H3 (str' 44), a mianowicie: H1 - Liczba
wtargnięć zwieruąt na autostradę jest mniejsza w okolicach ptzejśĆd|a zwierząt niż ma
obszarach' w których takich przejśćnie ma; H2 -Liczba wtargnięó zwierząt na autostradę jest
róŻna na obszarach pół, lasów, polno-leśnych, mokradeł i na terenie zabudowanym; H3 -

Wruz ze wzrostem natężenia ruchu drogowego i upływem czasu funkcjonowania autostrady,
ltczba wtargnięć zwierząt na autostradę jest mniejsza. KaŻda z tych hipotez (czy tez) jest
skontrastowana z _ jak można sądzić - antyhipotezą (antyfiezą), oznaczoną H0 (por. uwaga
B1). Wszystkie trzy postawione przez Doktorantkę hipotezy zostały przęz nią udowodnione.
Ma to znaczenie nie tylko potwierdzaj ące poazynione obserwacje, ale takze odniesienia
praktyczne . Okazalo się bowiem, że tla badanym odcinku autostrady A2 lokalizacja przejść
jest właŚciwa, że szczegóIną uwagę na|eŻy zachować na obszarach pól, polno-leśnych
i zabudowanych, tam bowięm prawdopodobieństwo wtargnięć zwierząt jest największa oraz
ze statystycznie określonetendencje wskazują iz tylko na terenach zabudowanych liczba
wtargnięó zwierząt maleje wtaz Z upłyrvem czasu i wzrostęm natęŻenia ruchu, natomiast na
terenach pól liczba ta maleje wtaz Z upływem czasu' ale rośniewraz ze zwiększeniem
natęŻenia ruchu. Na pozostałych analizowanych obszarach Żadnej podobnej zaleznościnie
stwierdzono.

A5. Niejako poza postawionymi hipotezami Autorka udowodniła jeszcze inne
występującę zależności.Jedną z nich _ waŻną dla uzytkowników autostrad _ jest to, że
największe prawdopodobieństwo wtargnięć zwierząt w PDA występuje we wrześniuoraz
w puŹdzierniku. Ponadto ana|izy Doktorantki pozwalają na określenię lokalizacji trzech
ewentualnych nowych przejść,najbardziej efektywnych ze wzg|ędu na zabezpieczenie przed

wtargnięcie m zwierząt.

A6. Autorka wykazała dużą biegłośćw analizac,h statystycznych, co powinno byó

obecnie atrybutem kazdego dojrzałego badacza. Umiejętnie przyjęła zmienne niezależne
i zmienne zaleŻnę. Umiejętnie też zinterpretowała wyniki wszystkich analiz oraz właściwie
wyciągnęła płynące z nich wnioski. Plan badań i ich metodologię przyjęła w sposób
świadczący o jej wysokich kompetencjach w przedmiocie rozprawy.

A7. SpostrzęŻenta Autorki i zastosowana przez nią metodologia badawcza mogąbyć
bardzo przydatne w eksploatacji zaróvłno innych odcinków autostrady A2, jak i innych
istniejących juz autostrad oraz w projektowaniu nowych. Z pracy Doktorantki wynika, iŻ dane
dotyczące wtargnięó zwierząt na autostrady i inne drogi, powinny być zbierune według
jednego wzorca i gromadzone w jednym miejscu' Stanowi to wuŻny postulat jej rozprav,ry.
Tylko bowiem taki system pozwoli na racjonalnie uzasadnioną liczbę i lokalizację przejśćdla
zwierząt.

MoŻna by zna|eżć Zapewne więcej jeszcze argumentów uzasadniających wartość
opiniowanej dysertacji' Poprzestanę jednak na już przedstawionych, uznając je za caŁkowicie
wystarczające.

Pozytywna ocena rozprary nię oznacza, że nie mozna w odniesieniu do niej
sformułować uwag krytycznych, a przede wszystkim pytań dyskusyjnych' To dobrze, bo do
dyskusji, stanowiącej przecieŻ niezbywalny i tworczy czynnik rozwoju nauki, skłaniają tylko
dobre, oryginalne prace' a tu opiniowana do takich moim zdanięm naleŻy. }ilam zatem
następujące najważniejsze uwagi i pytania dyskusyjne (oznaczone przez B i kolejne numery).

Bl.

Zacznę od spraw hipotez badawczych' sformułowanych przez Autorke na str. 45
skróty Hl, H2 i H3 (pisane tzw. boldem) są jasne (chodzi o hipotezy
pierwszą, drugą i trzecią), to nie bardzo wiadomo co przy kaŻdej z tych hipotez oznacza sl<rót
H0 (pisany normalna czcionką).Czy sąto antytezy'jak mozna sądzić z ich treści?I w jakim
celu je przedstawiono? Wypadałoby to uzasadnić,. Nota bene, z pracy wynika, Że hipotez
można by było sformułować więcej. Na przykład dlaczego nie postawiono hipotezy
dotyczącej za|eŻnościliczby wtargnięÓ zwierząt od pory roku lub nawęt od konkretnych
miesięcy? Dlaczego ograniczono się do trzech?

rozprawy.

o ile

B2. Zarówno w tytule rozpraw,jak i w kilku miejscach tekstu (np.: str. 52, w6d; str.
Z wykresu na str.56 (rys.
33) oraz z tablicy 12 na tejze stronie wynika, Że łączna liczba wtargnięć zwieruąt (bez
podziału na domowe, dzikie i niezidentyfikowane) wyniosła w latach 2003 _ 20lI na całym,
l5O-kilometrowym odcinku autostrady A2 aŻ 3298. W liczbie tej tylko 165 wtargnięć
zakohczyło się dla zwierząt szczęśliwie' bo nię zginęły. Stanowi to tylko 5% wszystkich
wtargnięć. W wyniku 95% wtargnięć zwierzęta straciły życie. Ale brak danych o
konsekwęncjach tych zdatzen dla użytkowników autostrady (w przywoŁanej juŻ tablicy 1 są
dane dotyczące całej Polski)' Czy Doktorantka ma jakieś informacje na ten temat
w odniesieniu do badanego przez nią odcinka autostrady A2? A swoją jak ocenia pracę słuzb
utrzymaniowych tej autostrady, skoro tylko 50ń zwierząt, które na nią wtargnęły, udało się
wyprowadzić z PDA, choó wiadomo' że częśó z tych 5% i tak opuściłoautostradę
63, wlŻd) jest mowa o aspekcie bezpieczeftstwa ruchu drogowego.

samodzielnie.

B3. Na str. 57 jest analiza losowo wybranych 5-kilometrov\Ych odcinków autostrady.
Na czym polegała losowośó tego wyboru?
84. Niektóre elementy metodologii analiz statystycznych przedstawia, uŻywając nieco
trywialnego tu terminu,
wiarę''. Mam tu na myśli takie na przyl<ład stwierdzenia - str. 70,
',na
w6g i dalsze: ,,.'' Ltznano, że najlepiej będzie przeprowadzić analizę z pomocą testu CoxąStuarta [59J " lub str. 76, w8d i dalsze: ,, '..Zastosowąno dekompozycyjnq procedurę

w postaci średniej ważonej Hendersona''
właśnieprocedury statystycznie wybrano.

'

otoż warto podać argumenty dlaczego takie

85. Sprawa niby drobna, ale merytorycznie wuŻna. Na str. 72, w4d i dalsze Autorka
pisze: ,, ...0ż do otrzymania zadowalajqcego l<ształtu kolejnego wylcresu.'. ". Takie
sformułowanie jest nieostre. Stawiam zatem py.tanie - jakie było kr1terium owego

zad ow al aj q c e go

ks z t a

It

u?

Zagadnien wartych dyskusji moŻna by sformułować znacznie więcej, bo opiniowana

praca jest tego warta. Poprzestanę jednak na juŻprzedstawionych.

4.

Uwagi szczegółowe

Nize podane uwagi nie są

uporządkowane według stopnia ich wazności
merytorycznej, redakcyjnej lub językowej. Sformułowałem je w kolejności odpowiadającej
drobnym w większościuchybieniom, które spostrzegłem w miarę czytartia pracy. Mogą być
one łatwo usunięte, na przykład przy przygotowywaniu rczptawy lub jej fragmentów do
publikacji, do czego zachęcam. Proszę nie odbierać ich jako ,czepianie się'' recenzenta, tylko
jako jego szczerą chęć wskazania miejsc' które podczas przygotowywanie określonych części
tekstu do druku, wymagają wprowadzenia korekt. Są to następujące uwagi szczegółowe.

a) Uwaga dotycząca całego tekstu - Cytowanie publikacji lub innych opracowań
powinno być jednolitę. Na przykŁadna str.9 jest ptzywołanaptaca[9]bezpodania jej autora
(R. Zięba)' zaśkilka wierszy dalej jest lamtoz [10]. Uważam, Że wystarczy przywoływać
pozycje spisu bibliograficznego bęz podawania nazwisk autorów przywoływanych źródeł.
A jeślijuż podawać nazwiska, co jest praktykowane, to powinny być one poprzedzone
przecinkiem, a więc np. (str. 20, w9d) - nie ,,.'.jest wynikiem pojawienia się nłierzqt na
drodze Curzydło [28J @zytane jednym tchem prowadzi do niedobrych skojarzeń), tylko ,, .'.
jest wynikiem pojawienia się ałierzqt na drodze, Curzydło [28J ''. Mała niby rzecz, a zmienia
sens zdania i juŻ znika sugestia, żę to droga Curzydło. Aby juz skończyć ze sposobem
cytowania przyjętym w pracy - jeżelijuz cytowaó nazwiska autorów przywoływanych prac,
to w sposób ścisły,Na przykład (str.27, w4d) jest Jędrzejewski [35], podczas gdy ze spisu
piśmiennictwa wynika, Że autorów jest w sumie dziesięciu. W takich ptzypadkach należy
podaó nazwisko pierwszego autora, leczpisząc Jędrzejewski i inni [35] lub Jędrzejewski et al.
[35] (młodym naukowcom wyjaśniam, że et al.,to złaciny et alteri _ i inni; ten skrót jest
powszechnie na świecieużywany)' Wracając zaśdo publikacji [28]' to jest ona dzieŁem
dwóch autorów J. Curzydły i M. CurzydĘ -nalężaŁo więc wymięnić ich obu.
b) Str. 9, wlg i dalsze _ Czy to oryginalne wyjaśnienie sformułowane przez Autorkę,
czy zaczerpnięte z jakiegoŚ źródła? W jednym i drugim przypadku trzeba to jednoznacznię
określić,podając bądŹ publikację |X], bądż v,ryruŹnie pisząc, że to wyjaśnienie własne.
Informacja na poprzedniej stronie (str. 8, w1d), że: ,, '.'na potrzeby niniejszej pracy użyte
zostanie następujqce wyjaśnienie.'' niewięle w tej mietze informuje. Ponadto, natejŻe stronie
(wad) - Jeżeli autor publikacji [l0] jest kobietą,to nazwisko Jamroz napisane jest właściwie,
natomiast jeślito męŻczyzna. to powinno byó Jamroza; ponadto patrzuwagaa).

c) Str' 12, wld _ Nie na rysunek 4, tylko na rysunku 4. A najlepiej pisać
konsekwentnie rys. _ dotyczy to całego tekstu, w którym powoływanie na rysunki nie jest

jednolite (razpełne słowo, raz skrót).

d) Str. 3l, w6g Zdanie jest

niezręczne stylistycznie. Lepiej jest
,, '..minimalizujqce wpływ przejśćdla nłierzqt na światfauny"

napisaÓ:

.

rysl9 i wielu innych _ Dlaczego Pani mgr Ewa Patalas zmienia płeć,
pisząc o sobie z uporem i konsekwentnie ąutor? Słowo autorka jest przecieŻ od dawna
e) Str'32, podpis

zadomowione w poprawnej polszczyżnie. o ile' póki co, trudno jest mówić idę do oficerki,to
do autorki iśćmozna z całą pewnością,a często nawet z duża przyjemnością i tym bardziej,
że na stt.37, wld Doktorantka wraca do swej właŚciwej płci pisząc: Stqd też praca ąutorki w
tym zalcresie (nota bene, wołałbym, aby napisała ,,..na ten temat'' lub ,, ...o tej
problematyce").

f) Str. 34, w7g _ Lepiej jest pisaó przykłady rodzajów przejść'..nizprzykładowe typy
przejść.Ponadto (w8g) wystarczy napisać na fotografiach zamiast na zdjęciach
fotograficznych.

_

Zdanie jest niezręcznie sformułowane, bo o ile mozna sobie
wyobrazić wtargnięcia Żywychzwierząt w pas drogowy autostrady (PDA), to martwe zwierzę
juz niestety wtargnąó na ten pas (i nie tylko na PDA) nie moze. owo zdanie bowiem jest tak
napisane: ,,Zmienna ałierzęta to liczba wtargnięć zwierząt (zarówno martwych, jaki Żywych)
na autostradę..'".Poza tym, dośó kuriozalnie uŻyty jest skrÓt
w kontekście Saren,
'/p.(w5d)
jest
dzików, lisów, zajęcy. Lepiej
napisać, i innych nłierzqt zamiast owego itp.,bo naprzykład
łośnie jest zbyt podobny do zająca'

g) Str. 44, wl}d

h) Str. 47,

i)

wllg - Powinna

byó kropka i po niej nowe zdanię Prezentuje to tabela 5.

Str. 50, w3g _ Nię się ty|ko sq.

j)

Str. 52, cały ostatni akapit _ Rysunki 29 - 32 wskazują , ż9 '..., więc nie warto tych
wskazań osłabiać wrażeniami: wydaje się, sprawia wrażenie.

k) Str. 55, wl49 _ Zamiast ,,.'.nłierzęta przebadano w rozbiciu na nłierzęta zywe
oraz martyve.",lepiej jest napisać: ,,..'zwierzęta sklasyfikowano (lub pogrupowano) na zwe
i martyve".

l) Str. 69, w3g - Nie ...wzoru [2], tylko ...wzoru (2).
m) Str. 7Ż,w3d _ Co to znaczy ,,zadowalajqcy kształt kolejnego wylcresu"? Warto to
pisząc na przykład, ze chodzi tu o vłystarcząąco dokładną aproksymację wyników
uściślić,
por.teŻ uwaga B5).

n) Str. 74, w3d _ Skąd wiadomo, Żę analiza okazała się najbardziej właściwa,skoro
innych nie przeprowadzono?
o) Str. 75, w5d _ Wystarczy napisać we wrześniu i w październiku, zamiastw miesiqcu
wrześniu i październiku.

p) Str. 87, w13d i w innych miejscach tekstu - Nie przy pomocy, tylko za pomocq.
Przy pomocy, to tylko człowieka, Zą pomocq to tylko rzeczy (np. za pomocą natzędzi,
metody, etc.).

r) Str. 88, w7d i dalsze _Zdanie,Że ,,..liczba i lokalizacja istniejqcych przejśćdla
nłierzqt odpowiada w znacznej częściliczbie i lokalizacji przejśćzrealizowanych'' jest
nielogicznę, bo skoro przejściaistnieją, to zostały ztealizowane. Cośtu chyba opuszczono lub
błędnie sformułowano.

s) Str' 95 _ Drugie zdanie wniosku 3 jest nieztęcznie sformułowane pod względem
stylistycznym (... jakiego typu przejścia to powinny być").
załącznikach 4' 5, 6 i 7 jest elementarny błąd
_
jaki
terminologicztty. Nie podam tu
doktorantka popełniłago zapewnę z rcztargntenia.

t) We wszystkich tablicach w

Powiadomiłem ją co to za lapsus.

u) Tekst rozprary wymaga starannej korekty interpunkcyjnej.
Jak juŻ stwierdziłem na początku tego punktu recenzji, uwagi szczegółowe są jedynie
po to, aby tekst udoskonaliÓ przed ewentualnym opublikowaniem fragmentów rozpravły. Ze
spisu bibliograficznego wynika, Że jej fragment był dotychczas ptzedmiotem tylko jednego
refęratu konferencyjnego. Zachęcam zatęm do przygotowania publikacji. Doktorantka nie
musi oczywiścieodnosić się do uwag szczegółovłych podczas publicznej obrony dysertacji.
Wystarczy' Że je przyjmie do wiadomości'

6.

Wniosek końcowy

Podsumowując niniejszą recenzje, jednoznacznie i z pełnym przekonaniem
stwierdzam, że rozptawa doktorska Pani mgr Ewy Patalas pt. ,,Efektywnośćprzejśćdla
nłierzqt w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie autostrady A2'',
całkowicie odpowiada kryteriom merytorycznym i formalnym stawianym dysertacjom
doktorskim. Stawiam przeto wniosek o dopuszczenie jej Autorki do publicznej obrony tej
pracy.

