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Ocena rozprawy doktorskiej
magistra Mateusza Przylipiaka
pt. ,,Poprawa perceprjitwarzy pa zabiegach estetycznych oraz rola proporcji struktur
tu, arzy

w ocenie j ej atrakcyj ności".

W obecnych ęzasach panuje przekonanie, że piękniludzte mają łatwiej w zyciu. Łatwiej
jest im dostać wmarzonąptaaęnawmarzonym stanowisku, stworzyć staĘ zwtązekz drugim

człowiekiem czy częściejcieszą się z odczuwanej satysfakcji płynącej z zainteresowania ze
strony przyjacioŁ, znajomych czy nawet osob obcych. Komplementy za-wsze poprawiają humor

i podnoszą poziam endorfin we krwi. Im wygląd
grupy lłdzl, tym lepsze sarnopoczucie

i

zewnętrzny jest atrakcyjniejszy dla danej

samoocenę ma osoba oceniana. Dlatego dązenie do

uzyskania ai<ceptowanęga przęz ,,ag6ł", atrakcyjnego wyglądu fllęraz staje się celem w życiu.

WspłŁczesny rczwój medycyny estetycznĄ w ogromnej mierze niesie pomoc w tym

zakresie. Zarowna jeślipoprawa urody wynika

z uwaruŃowań

wrodzonych, przebytych

chorob czy wypadkółłr, ale rownież, i to chyba najczęsctłj, z nieuniknionego proce§} starzenia

się. Nalezy jednak pamiętać, że palęcie piękna jest pojęciem wielopoziomowym,
nieuniwersalnym t zależnym od czasów, miejsca egzystencjt i kultury obavłiązującej w
ataczaj ący m

sp

ołeczeń stwie.

Przedłożana do oceny tazprawa doldorska Pana magistra Mateusza Przylipiaka jest
4S-stronicową prac,ą składającą się z 9 razdziaŁow. Strukrura Tozptaw jest typowa dla prac

doklorskich opartych na dorobku w postaci opublikowanych artykułów naukowych. Sercem
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dysertacji są trzy artyklńu opublikowane w 7atach 2al8'-20r9 a łącznym W:ż,942 i puŃtacji

MNiSW wynłszącej 94 pkl

W

rozdziale 1 (o,1ilprowadzenie"), mieszczącym się na

przybliżyłproblematykę piękna

t

5

atrakcyjności wizerunku człowieka w naszej kulturze

europejskiej. Autor przedstawił rownież problematykę estetyki twatzy
wspolczesnym świeciedokonylvane

stronach, Doktorant

są

i w jaki

sposób we

jej korekty.

,rCel pracyo' stanowt rczdziń 2, w ktorym Doktorant postawił sobie dwa zadania
badawcze.

1. ocenę skutecznościpoprawy atrakcyjnościtwarzy pacjentow, osiąganej

przez

anonimowych chirurgów estetycznych, którzy wykony.wali zabiegi ,,faceliftingu",
korekty powiek, powiększania ust oraz korekty zmarszłzektoksyną botulinową poprzez
ocenę fotografii pacjentow przed-

2,

ipa-

zabtegu araz

ńadanie czy wielkośćnosa, oczu lub ust u ludzi są aceniane jako harmonijne i nie
wymagają zmian wymtaro,w, Qzry

tęż korzystnym byłoby je povriększyć

lub

pomniejszyc, aby twarzbyła adczuwana jako atrakcyjna.

Rozdzińy 3, 4

i 5

stanowią trzy aftyklły Artykuł 1

oryginalnymi, opublikowanymi

w języku angielskim w

i arĘkuł 2 są pracami

czasopiśmie Joumal of Cosmetics

Dermatalogy, zaśartykuł 3 to polskojęzyc,znapraga poglądowa opublikowanaw czasopiśmie
Dermatologia Estetyczna.

Czasopismo Journal of Cosmetics Dermatology jest oficjalną pozycją wydawniczą
Międzynaradowej Akademii Dermatologii l(osmetycznej

i

Kanadyjskiego Stawarzyszenia

Medycyny Estetycznej. Czasopismo znajduje się na LiścieFiladelfijskiej, w bazach Medline i

SCOPUS. Czasopismo, jak podane jest na oficjalnej stronie, publikuje ańykuły wysokiej
jakości, recenzowanę przez niezależnych recenzęntów. W zvłiązku z tym przedstawione w tej
dysertacji artykufu przeszŁy już dwukrotny procęs recęnzowanią co finalnie zakairczyło się ich

publikacją.

1.

w roku 2018 zaIF:1,311 i MNiSW:2a pkt aruz

M,
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ż. w roku 2a19

zaIF:I,62l i MNiSW:7a

pW".

Natomiast czasopismo Dermatologia EsteĘczna

jest

dwumiesięcznlkięm

publikowanym pod patronatem Sekcji Dęrmatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa
Dermatolo gicznego i Stowarzy szeniaLakarzy Dermatologow Estety cznych. I est czasopismem

indeksowanym

w

Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministęrstwa Nauki i

SzkolnictwaWyższego (4 pld, w roku 2018 {rok publikacji)\ oraz w Index Copernicus (ż8,1l

pkt) Moim zdaniem niefortunnie umieszczono ten artykń jako ostatni, gdyż jest

on

wspaniałym wstępem i wprowadzeniem do tematyki artykułow oryginalnych.

W artykule I (Przylipiak M, Przylipiak J, Terlikowski
Yrzyltpiak

A.

Improvements in the perception

of facial

Ę Lubowicka

E, Chrostek L,

atrractivęnęss fcllowing surgical

aesthetic treatment; study based on online before and after photos. J Cosmet Dermatol, 2aI9,18
296

-

300) zespoł badawczy, na czele

zDalłoraŃem (pierwszy autor), jaka

cel postawił sobie

ocenę poptawy wyglądu twarzy po operacji plaĘłznej z wykorzystantem nowoczesnych

metod walidacji inteligencji zbiorowej,
przedstawiających

54 pacjentow ptzed

W

i

artykule rvykorzystano zdjęcla

(i08

zdjęć

po operacji plastycznej) pobrafie z prezentacji

internetowych kilk-u nieznanych chirurgow plastycznych. Taka śamaliczba fotografii
przedsta,wińakńdy z cńercch badanych obszarow leczenia - 26 zdjęć z powiększeniaust, ż6

z

plastyki powiek, ż6 z lifttr'gu twarzy

Atrakcyjnośćwlzualną przedstawioną

i

26

z

korekty zmarszczek toksyną botulinową.

na zĄęciach

fragmentów t:warzy oceniło 167

obserwatofow. Kazde zdjęcie było ocenianę odózięlnie. Wedfug oceniających nąbardziej
znaczącą popfalvę atrakcyjności óńa plastyka powiek (blefaropiastyka), następnie |ęczenię
botoksem, lifting twarzy, zaśjako ostatnia uplasawała się korekta powiększająca wielkość
częrwlęni wargowych. Bad,aczę wykazali również, ze lifting twarzy i zastosorłranie toksyny
botulinow-ej wyrażntalą się duzą powtarzalnośctą oraz,
naj

że zabteg powiększania

vs]- daje

mniej wyr aźną poprawę atrakcyjności.

Ę Lubowicka E, Chrostek L"
attractiveness, J Cosmet Dęrmatol.

W artykule 2 (?rzylipiak M, Przyliptak J, Terlikowski
Przylipiak

A.

Impact

of face

proportions on face
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2aI8;},7:954*959.) zespfi baĄaułczy, na częlę ktorego rowniez stanął, Doklorant {pierwszy

jako cel postawił sobie ustalenie jakie są najlepsze proporcje częścitwarzy w
odniesieniu do ksztaŁu cńej Warzy dla podniesienia jej Xrakcyjności.Analizie poddano
autor),

zdjęcia, które przedstaw-iały określonączęśctularzy (oko, nos lub usta) modelkilmodela
zmienioną zapaffiacą programu komputerowsgo. Zmiany polegały na zmniejszeniu do 90Yo i
95Yo

łraz powiększeniu do 105% i 110% pierwotnega rozmiaru. 167 osobompakazano kolaze

zdjęć przez ustalcny okres cza§J, ktory wynosił 7 sekunó. Zadaniem osób oceniających było
wskazanie tąbardziej atrakcyjnej fotografii modęlki/modela. 48,Ioń osób preferowało twarz z
powiększonymi oczami, 64,8Ya ze zmniejszonymi proporcjami nosa, zaś38,4Bń respondentów
preferowało usta zredukowane aptyłznie. Wnioski sformułowane przęz zrspłłwskazńy aa
uzyskanie, za plffiacą statystycznie istotnych dowodów, że atrakcyjnośćtwarzy wzrasta wraz

zpłwtększeniem odsłoniętej powierzchni oka oraz zmniejszeniem wielkościnosa i warg.
Artykuł 3 (Mateusz Przyliptak,IerzyPrzylipiak, AnórzejPrzylipiak. Atrybuty i pomiary

atrakcyjności twarzy, Dermatologia Estetyczna 2aI8,

ż0, 297-3a2.) jest

artykułem

przeglądovłym, w ktorym autorzy (Dol*orant jest pierwszym autorem) opisują, jak ważnym

elementem wpływającym na ocenę atrakcyjności twarzy jest

jej

symetria pionowa i

prostolinijny przebieg linii środkolvej twarzy. W artykulę zaznaęzłno ró,lrynież, że naturalnie
powinien pazastać zachovlany pewien stopień asymetrii, dzięki któremu twarznie będzie mińa
nienaturalnego wyglądu. Opisano trz inne czynniki wpływające na estetykę twatzy, metody
stosowane w medycynie estetycznej do poprawy atrakcyjnościtwarzy oraz stńystyczne metod3z

analtzy wyglądu tw arzy,

W razdziale 6 (r,Dyskusja") Pan

magister NĄateusz Przylipiak wniklivńe omówił

uzyskane wyniki. Niewielka liczba pubiikacji poruszających temat maiematycznej analizy

atrakcyjności tvłaruy i

jęj zmiany po

przeprawadzęniu procedur

z

zakręsu medycyny

estetycznĄ nie óńa autorowi dużych mozliwości przeanalizaułania swoich wynlkow w
odniesieniu do trynikow innych badaczy. Dlatego rozdziŃ ten zasługuj e naryróżnienie, góyż

autorowi udało się uzasadntc otrzymane wyniki na po<istawie dostępnej wiedzy dotyczącej
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ugruntowanych w społeczeństwie poglądo:w na tęmat szeroko rozlmianego piękna. Iedyną

moją sugestią

w tym

rozdziale jest to, że przy opisie korelacji można było uzyć skali

współczynnika korelacjt

r,

dzięki ktorej korelację na paziomie 0,16 autor nie nazwńby

wynikiem ,,ani zb5Ą dobrym, ant zbyt złyrn" tylko korelacją słabą (wspołczynnik korelacji r
przyjmuje na tym poziomie wartośćpomiędzy 0,1 a 0,3).

F.ozdziń 7 (,,Wnioski") zawiera trzy, prawidłowo sformułowane wnioski
p

cdsumowuj ące dysertacj ę i pod sumowuj ące po stawione na

F.lozdztń

8

po

czątku pracy cel

e.

(ooStreszczenia"') zawiera streszczenia w języku polskim

i

angielskim.

Niestety tylko dwoch artykułow oryginalnych. Doklorant pominął artykuł poglądowy, ktory
j

est integralną częściądyseńacji.

'W spisie treściwidnieje jeszłze rozdziŃ 9 (,,Lista publikacji"),

rłzdztńu nie ma. Niestety DokJorant nie usttzep}

się

a\e

w pracy tego

jeszcze kilku niedociągnięć w trakcie

źworzenia przedstawionej do aceny dysertacji, W tekście ,,Wprowadzętlia" brakuje podania

cytowania nr 8. Występują błęĄy edytorskie (np.: brak wyjustowania tekstu) oraz językowe
(brak przecinkow w odpowiednich miejscach). Strony w spisie treścisą podane nieprawidłowo.

Autar nie podał ściezekdostępu do piśmiennictwa pobranego

z

zasobow Internetu

i

mało

naukowym źroółęmcltowania jest ,,trilikipedia". IędnakZe przedstawiofie przęzę mnie uwagi
n

i

e umni ej s zaj ą meryta ry cznej warto ścidy sert aĄi

.

Podsumowuj ąc sźwlerdzam, że praca jestbatdza ciekawa, przedstawia nowe spojrzenie
fia telnat atrakcyjnościwyglądu twarzy ludzkiej oraz udowadnia, że nie zawsze zastr:sowanie

analtzy matematyłznej patułięrdza ugruntowane w społeczeństwie poglądy na temat piękna.
Praęa naplsanajest zgodnie z wmo9ami. Doktorarrt. pakazń, że postadawiedzę naukową, co

umozliw-iło prawidłowo zaplanować i wykonać doświadczenia, i na podstawie otrzymanych

wynikow poprawnie sformułowaó wnioski.

W

zvłiązku z pawyższym oceniam pracę

pory.tywnie.

Biorąc pod uwagę wszystkie elementy przęptowadzonej oceny mogę

z

pdną

odpowiedziainością str.vierdzic, że rozpraw-a dolcorska Pana magistra Mateusza Przylipiaka
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pt. o,Poprawa percepcji twarzy po zabiegach esteĘcznych oraz rola proporcji struktur

tu,arzy:r ocenie jej atrakcyjncści" spełnia wymcgi datyczące stopni i tytułow naukorłrych,
dlatego z§\lracarn się

z

wrrioskiem do Właóz Kolegium Nauk

o Zórowtu

Uniwersytetu

Medycznego w Białymstoku o dopuszczenie Pana magistra Mateusza Przyltpiaka do dalszych
etapaw przewo du doi<torsi<i ego.

Z pawńniem
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