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1. Sylwetka Habilitanta 

Z załączonej do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dokumentacji 

wynika, że dr inż. Robert Barański ur. 25.03.1977 roku w Cieszynie ukończył studia magisterskie 

na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w 2002 roku – praca 

magisterska pt. Wykorzystanie procedur analizy falkowej w badaniach hałasu środowiskowego.  

W 2008 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie mechanika, specjalność 

wibroakustyka, na podstawie obronionej rozprawy doktorskiej pt. Falkowa funkcja przejścia w 

analizie drgań układu ‘narzędzie ręczne – ręka operatora’. Promotorem tej pracy był prof. dr hab. 

inż. Wojciech Batko.  

Od początku swojej kariery zawodowej związany jest Katedrą Mechaniki i Wibroakustyki na 

Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 

Staszica w Krakowie, w które aktualnie zatrudniony jest na stanowisku adiunkta. 

Zagadnienia akustyki, wibroakustyki, transmisji danych, teorii sygnałów oraz analizy i 

przetwarzania obrazów stały się głównym tematem Jego prac naukowo-badawczych 

ukierunkowanych na inżynierskie wspomaganie w diagnostyce medycznej górnych dróg 

oddechowych, ocenie wpływu hałasu na człowieka oraz rehabilitacji w schorzeniach 

neurologicznych. Swoje zainteresowania realizował zarówno w macierzystej jednostce Katedrze 

Mechaniki i Wibroakustyki AGH jak i w ramach współpracy przy realizacji projektów 

badawczych z następującymi ośrodkami: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Politechnika 

Białostocka, Politechnika Gdańska czy Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. W projektach tych 

Habilitant występował w roli głównego wykonawcy odpowiedzialnego za projektowanie torów i 

instrumentalizacji pomiarowej, opracowanie algorytmów i oprogramowania odpowiedzialnych 



za zarządzanie pomiarami, dobór protokołów komunikacji z komputerem, akwizycje danych i ich 

analizę. Realizacji tych projektów towarzyszyły publikacje, wystąpienia konferencyjne oraz 

udzielone patenty i nagrody za innowacyjność.  Doświadczenia te stały się inspiracja do podjęcia 

przez Habilitanta prac nad opracowaniem nieinwazyjnej metody oceny siły zacisku ręki  na 

narzędziu ręcznym z wykorzystaniem sygnału elektromiograficznego (EMG).  

Podsumowując mogę stwierdzić, że dotychczasowa aktywność zawodowa dr inż. Roberta 

Barańskiego jest dobrym przykładem interdyscyplinarnej współpracy środowisk inżynierskich i 

lekarskich, których efektem są wdrożenia aplikacyjne wspomagające diagnostykę medyczną i 

procesy rehabilitacyjne.  

2. Ocena osiągnięcia naukowego 

Jako osiągnięcie naukowe stanowiące podstawę wszczęcia postępowania habilitacyjnego 

wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 

2016 r. poz. 1311) dr inż. Robert Barański wskazał monografię pt. Estymacja siły zacisku w 

układzie ręka – narzędzie, opublikowaną w Oficynie Wydawniczej AGH w serii Rozprawy/ 

Monografie, ISSN, 0867-6631.  

Utylitarnym celem pracy, który jednocześnie generuje treści naukowe, było wypełnienie  

zapisów normy PN-EN ISO 5349-1:2004, będącej efektem Dyrektywy 2002/44/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady Europy. Norma określa metodologię realizacji pomiarów oraz  sposób 

obliczania ekspozycji człowieka na drgania przenoszone przez kończyny górne. Jak podaje Autor 

wymaganiem normy jest by: … między ręką a strefą zacisku były mierzone siły i podawane ich 

wartości ... gdyż … istnieje wpływ sił wiążących układ ręka – narzędzie na poziom transmisji 

drgań z jednego podukładu do drugiego … . Własne doświadczenia badawcze Habilitanta i 

obszerny przegląd literaturowy stosowanych rozwiązań technicznych w zakresie pomiaru drgań 

oddziałujących na kończyny górne pracownika wykazały, że aktualnie nie są znane rozwiązania, 

które w sposób nieingerujący w rękojeść narzędzia lub niezaburzający transmisji drgań z 

narzędzia do pracownika, umożliwiały by pomiar sił wiążących układ ręka – narzędzie. 

Zaproponowane przez Autora podejście wykorzystujące sygnały elektromiograficznych 

rejestrowane w otoczeniu mięśni odpowiadających za realizację czynności zacisku dłoni 

wypełniają tę lukę badawczą i jednocześnie spełniają kryteria w/w normy.  

  Swoją rozprawę Habilitant przedstawił łącznie na 177 stronach zawierających tekst pracy, 

tabele, rysunki, wykresy oraz wykaz cytowanej literatury. Fundamentalne dla pracy to rozdziały 

4 – 6. Rozdział 4 zawiera opis autorskiego modułowego układu pomiarowego do oceny siły 

zacisku dłoni na narzędziu ręcznym bazującego na własnych rozwiązaniach algorytmicznych w 

zakresie kondycjonowania sygnałów powierzchniowej elektromiografii (sEMG) oraz pomiaru 

siły nacisku i wpływu drgań na sygnał sEMG wraz z dedykowanym oprogramowaniem do 

akwizycji i analizy danych. W rozdziale 5 Autor przedstawił wyniki swoich badań z 

uwzględnieniem miejsca mocowania elektrod na przedramieniu oraz analizą funkcji korelacji 



pomiędzy sygnałem sEMG a szacowaną siła zacisku. Przedstawił również wyniki badań nad 

określeniem wpływu czasu ma rejestrowane sygnały sEMG oraz, może najciekawsze z punktu 

widzenia rozwoju wibroakustyki, wyniki badań wpływu drgań oddziaływujących na kończynę 

górną na przebiegi sygnału sEMG i szacowaną siłę zacisku dłoni. Na uwagę należy podkreślić, że 

badania te realizowane były we współpracy z KSS im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.    

Rozdział 6 zawiera natomiast weryfikację  testowanej metody oceny siły zacisku w oparciu o 

przyjęty estymator i aproksymującą funkcję przejścia.   

Takie nowoczesne podejście uważam za bardzo trafne i ważne zarówno z punktu widzenia 

rozwoju metod pomiarowych bioinżynierii, jak i możliwości aplikacji wyników badań i wdrożeń 

w warunkach klinicznych.  

Podsumowując tą część opinii dotyczącą osiągnięcia naukowego Habilitanta można 

stwierdzić, że przedstawiona monografia spełnia wymogi znowelizowanej Ustawy wykazując 

znaczące dla rozwoju nauk technicznych osiągnięcia naukowe mające jednocześnie istotne 

znaczenie praktyczne w obszarze zastosowań metod pomiarowych w ocenie układu człowiek-

maszyna. W szczególności należą do nich następujące osiągnięcia Habilitanta: 

 przedstawienie propozycji  własnej, oryginalnej metody oceny ekspozycji człowieka na 

drgania przenoszone przez kończynę górną współpracującą z narzędziem ręcznym w oparciu 

o estymację siły zacisku ręki na drgającym narzędziu przy różnej amplitudzie przyspieszeń i 

różnych częstotliwościach,    

 opracowanie modułu i toru pomiarowego umożliwiającego spersonalizowany dobór 

parametrów funkcji przejścia w układzie siła zacisku ręki – sygnał elektromiograficzny,    

 przeprowadzenie serii analiz zaprezentowanego układu pomiarowego uwzględniających  

następujące elementy:  

-  miejsce mocowania elektrod pomiarowych na przedramieniu; w tym przypadku na mięśniu 

ramienno-promieniowym, który zapewniał najwyższe poziomy sygnału EMG,  

- wybór najkorzystniejszych estymatorów do reprezentacji sygnału EMG w oparciu o 

procentowy współczynnik zmienności; najkorzystniejsze okazały się estymatory energia (E) 

oraz liczba zmian na sekundę kierunku przebiegu funkcji (TPS), który jednak zawodzi w 

analizie modeli regresji,  

- dobór funkcji przejścia pomiędzy siła zacisku ręki a sygnałem EMG w funkcji kwadratowej,  

- wpływ drgań na sygnał EMG. 

 propozycja metody pomiarowej, która spełnia kryterium nieinwazyjności oceny poziomu 

drgań przenoszonych przez kończynę górna współpracującą z drgającym narzędziem – 

wymagania normy PN-EN ISO 5349-1:2004.  

Jednoznacznie pozytywna opinia o osiągnięciu naukowym Habilitanta rodzi też jednak pewne 

moje uwagi, głównie o charakterze polemicznym: 



1. Czy spersonalizowanie proponowanej metody estymacji siły zacisku w układzie ręka – 

narzędzie jest dobrym podejściem, które ma wypełniać przytoczoną normę PN-EN ISO 

5349-1:2004?  

2. Czy bardzo mała liczba badanych osób (2 – 5, w zależności od rodzaju eksperymentu) jest 

wystarczająca do wiarygodnej walidacji proponowanej metody? 

3. Czy nie wkradł się pewien lapsus redakcyjny w załączonych materiałach? We wszystkich 

dokumentach osiągniecie habilitacyjne podawane jest z datą 2017, natomiast w 

załączonym egzemplarzu monografii widnieje rok 2019; czy wynika to z opóźnienia 

złożenia wniosku? 

Do przedstawionej do oceny monografii habilitacyjnej dr inż. Robert Barański dołączył 

wykaz prac, które ukazały się po ostatnim awansie naukowym i które można by sklasyfikować 

jako zestawienie jedno tematycznego cyklu publikacji uzupełniającego podstawowe osiągnięcie 

naukowe Habilitanta. Należą do nich:  

3 publikacje z listy JCR: 

R. Barański, Searching for new measurement solutions in the area of estimating danger of local 

vibrations at workplace, Acta Physica Polonica. A, vol. 118 no. 1, s. 3–6, 2010, 

R. Barański, W. Batko: The spectral response of hand-arm system, Acta Physica Polonica. A, vol. 

119 no. 6–A: Acoustic and biomedical engineering, s. 913–915, 2011, 

R. Barański, A. Kozupa: Hand grip-EMG muscle response, Acta Physica Polonica A., vol. 125 

no. 4-A: Acoustic and biomedical engineering 2014, s. A-7–A-10, 2014, 

oraz 2 publikacje z listy  B MNiSzW: 

R. Barański, A. Grzeczka, Simply and low coast electromyography signal amplifier, 

Diagnostyka, vol. 18 no. 4, s. 69–77, 2017, 

R. Barański, A. Grzeczka, Problems in estimation of hand grip force based on EMG signal, 

Diagnostyka, vol. 16 no. 2, s. 21–26, 2015. 

 

Należy zaznaczyć, że we wszystkich tych publikacjach dr inż. Robert Barański widnieje jako 

pierwszy współautor.  

 

3. Ocena działalności naukowej, publikacyjnej oraz dorobku dydaktycznego i 

organizacyjnego 

Na szczególna uwagę zasługuje bardzo dobra aktywność Habilitanta w zakresie 

aplikacyjnym i wdrożeniowym efektów Jego działalności naukowej.  

Habilitant uzyskał ochronę 2 patentów oraz 1 wzoru użytkowego:  

R. Barański, B. Wójcik, S. Wroński, System i sposób wykrywania położenia palców w celu 

dekodowania alfabetu migowego, patent, PL 419405 A1, Udziel. 2019-01-10,  

R. Barański, Sposób eliminacji przesłuchów, patent, PL 223653 B1, Udziel. 2016-02-19, 



R. Barański, Wzbudnik drgań mechanicznych, wzór użytkowy, PL 67878 Y1, Udziel.2014-12-

19.  

Jest również twórcą lub współtwórcą 3 zgłoszeń do urzędu patentowego: 

A. Kukwa, A. Zając, S. Nitkiewicz, R. Barański, Zestaw do monitorowania dróg oddechowych, 

Zgłosz. Nr P.419511 z dn. 2016-11-18, 

T. Korbiel, W. Batko, P. Pawlik, R. Barański, B. Stępień, J. Blaut, Sposób oceny poziomu 

ekspozycji na hałas i wskaźnik poziomu ekspozycji na hałas, Zgłosz. nr P.417257 z dn. 2016-05-

19, 

R. Barański, Sposób estymacji siły zacisku dłoni, Zgłosz. Nr P.427778 z dn. 2018-11-15.  

       Aktywność ta przejawia się również w udziałach w projektach badawczych finansowanych 

przez NCN i NCBiR i POPC. W pierwszym z nich był kierownikiem projektu, a w dwóch 

pozostałych głównym wykonawcą. Projekty te to: 

- Modelowanie biodynamicznego układu narzędzie ręczne – kończyna górna człowieka, NCN, 

2011– 2012,  

- Osobisty wskaźnik zagrożenia hałasem z systemem bezprzewodowej transmisji danych, 2014-

2016,NCBiR,  

- Spersonalizowane urządzenie do wspomagania funkcji kończyny górnej u osób z dystrofią 

mięśniową, 2018 – 2019, POPC.  

Jest też autorem/współautorem licznych osiągnięć projektowych, konstrukcyjnych i 

technologicznych, takich jak:  

- Układ do diagnostyki górnych dróg oddechowych, 

- Modernizacja parapodium statycznego dla potrzeb monitorowania procesu rehabilitacji, 

- Algorytm przetwarzania obrazu na dźwięki z użyciem dekompozycji falkowej, 

- Elektrostymulator do wspomagania rehabilitacji mowy i połykania.  

W tym aspekcie na szczególna uwagę zasługuje pierwszy z tych projektów, za który  dr inż. 

Robert Barańskie otrzymał liczne nagrody, takie jak: 

Złoty medal z wyróżnieniem - Brussels Innova, 2016, International Innovation Award of The 

Polish Academy of Sciences – Institute of Genetics and Animal Breeding, 2016, Dyplom 

Ambasadora Polskiej Wynalazczości- INTARG, 2018, dyplom MNiSzW, 2018.    

 

Efekty badań naukowych prezentowane były również na licznych konferencjach naukowych, 

głównie krajowych oraz w ramach współautorstwa w trzech pozycjach monograficznych. 

Wszystkie wymienione osiągnięcia zostały zrealizowane po otrzymaniu przez Kandydata stopnia 

naukowego dr nauk technicznych (2004 rok) i świadczą o Jego dobrej aktywności naukowej 

zarówno publikacyjnej, popularyzującej wyniki badań, jak i wdrożeniowej.  

W statystyce naukometrycznej Jego dorobek naukowy po doktoracie przedstawia się 

następująco: całkowita liczba publikacji ujętych w bazie Web of Science - 7, indeks Hirscha 3, 

natomiast sumaryczny IF wynosi 5.007 przy liczbie 15 cytowań (w tym 12 bez autocytowań). 

Suma punktów MNiSW dla wszystkich publikacji wg listy JCR wynosi 113 (przy 60 z 

uwzględnieniem współautorstwa).  



Z przedstawionej dokumentacji wynika też Jego bardzo dobre zaangażowanie w działalność 

dydaktyczną w swojej macierzystej jednostce Akademii Górniczo-Hutniczej. Prowadzi/prowadził 

zajęcia z aż 19 przedmiotów. Jest promotorem 16 inżynierskich i 12 magisterskich prac 

dyplomowych. Pełnił też już rolę promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim (2018 rok), 

co świadczy, że jest już w pełni ukształtowanym dydaktykiem zdolnym do samodzielnego 

kreowania tematów naukowych i odpowiedzialnej opieki merytorycznej nad ich realizacją.  

Najlepszą rekomendacją podkreślającą działalność organizacyjną dr inż. Roberta Barańskiego 

jest fakt uhonorowany Go w 2015 roku przez JM Rektora AGH nagrodą I stopnia za osiągnięcia 

w tej dziedzinie za organizację konferencji 7th Forum of Acusticum. Jest członkiem Polskiego 

Towarzystwa Biomechaniki od 2016 roku. Aktywnie uczestniczy w zespołach eksperckich i 

konkursowych.   

Reasumując tę część opinii mogę jednoznacznie stwierdzić, że w nawiązaniu do 

Rozporządzenia MNiSzW z dnia 1 września 2011 roku w sprawie kryteriów oceny osiągnięć 

osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego odpowiednie paragrafy i punkty 

tego rozporządzenia stanowiące kryteria oceny Habilitanta dr inż. Robert Barański spełnia w 

sposób zadowalający, w szczególności par.3 pkt.4b i 4c oraz par. 4 pkt. 1, pkt. 6, 7, 8 oraz cały 

par. 5 w stopniu bardzo dobrym. Natomiast pozostałe w stopniu dobrym lub dostatecznym – 

dotyczy to głównie umiędzynarodowienia działalności publikacyjnej. Acta Physica Polonica, 

Archives of Acoustics, Metrology and Measurement Systems, w których Habilitant publikował,  

to angielskojęzyczne polskie czasopisma i trudno je zakwalifikować do publikatorów o szerokim 

oddziaływaniu międzynarodowym.    

4. Wniosek końcowy  

Ze szczegółowej analizy przedstawionej do oceny dokumentacji przewodu habilitacyjnego 

wynika, że dr inż. Robert Barański posiada już ugruntowany twórczy dorobek naukowy i potrafi 

samodzielnie prowadzić badania naukowe, jak również rzetelnie i merytorycznie oceniać pracę 

naukową innych badaczy. Oceniając pozycje naukową Habilitanta mogę odpowiedzialnie 

stwierdzić, że w zakresie projektowania torów i instrumentalizacji pomiarowej, opracowania 

algorytmów i oprogramowania odpowiedzialnych za zarządzanie pomiarami, doboru protokołów 

komunikacji z komputerem oraz akwizycji danych i ich analizy dr inż. Robert Barański jest 

jednym z wyróżniających się młodych naukowców. Na szczególną uwagę zasługuje natomiast 

innowacyjny i wdrożeniowy aspekt Jego badań.  

Osiągnięcia naukowe Habilitanta będące przedmiotem niniejszej recenzji spełniają kryteria 

Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym z dn. 14 marca 2003 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1852 ze zm.) oraz w różnym stopniu, ale wszystkie, kryteria oceny osiągnięć osoby ubiegającej 

się o nadanie stopnia doktora habilitowanego zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dn. 1 września 2011r.  



W związku z wyrażoną opinią stawiam wniosek o dopuszczenie dr inż. Roberta Barańskiego 

do dalszych etapów postępowania habilitacyjnego. Jego dorobek naukowy można umieścić w 

dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.  

                                                                                                            

 


