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Ocena

rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Kowaluk na temat

,Wptyw interaktywnych gier wideo na aktywno$é i wydolno$é fizyczna dzieci
leczonych z powodu bialaczki”

Przedstawiona rozprawa bedaca spéjnym tematycznie zbiorem trzech artykuléw

stanowi oryginalna prébe oceny efektywno$ci gier wideo na aktywno$é i wydolno$é fizyczna

dzieci bedacych w trakcie leczenia z powodu nowotworéw zlo$liwych.

W przedstawionej do recenzji rozprawie podniesiono problematyke nie tylko z zakresu

oceny interaktywnych gier wideo w procesie usprawniania dzieci, ale wydaje sie, Ze takze

oceny szerszej, dotyczacej skuteczno$ci nowoczesnych technik z zakresu wirtualnej

rzeczywisto$ci, wkraczajac w zakres szeroko pojetej. przysztej fizjoterapii i fizjoprofilaktyki i

mogacej mieé znaczacy wplyw na ustalanie wia$ciwego postepowania terapeutycznego oraz

podejmowanie skutecznych dziataf prewencyjnych w procesie usprawniania dzieci.

Przeprowadzone w pracy badania obejmujace probe szczegélowego okreslenia

zaleZno$ci dotyczacych wplywu interaktywnych gier wideo stosowanych w ustalonej i

Zaprogramowanej terapii na poziom aktywnof€ci fizycznej. jako$ci Zycia oraz wydolno$ei

krazeniowo-oddechowej dzieci bedacych w trakcie i po Zakoficzonym leczeniu zZ powodu

choroby nowotworowej w pelni zastuguja na szersze opracowanie, tym bardziej, Ze brak

dotychczas obiektywnych i wiarygodnych badaf dotyczacych mechanizméw wplywajacych

na efekty usprawniania Z zastosowaniem wirtualnej rzeczywisto$ci u dzieci z chorobami

nOwotworowymi.

Brak takze w dotychczZasowym pi$miennictwie szerszych i wiarygodnych opracowan

dotyczacych nie tylko odpowiedniego programowania interaktywnych gier wideo w

kompleksowym usprawnianiu dzieci, ale przede wszystkim szerszej proby oceny skutecznos$ci

stosowania wybranych metod wirtualnej rzeczywisto$ci oraz oceny czynnikéw wplywajacych

na ewentualna Zmiane efektêw stosowanego usprawniania. Badania podjete przez autorke sa

wiec celowe i stanowia takze niewatpliwy wklad w ocene zastosowanej terapii, ZwigzZang z

analiza bezpieczenstwa i mozliwo$cig realizacji opracowanego modelu rehabilitacji z

Zastosowaniem gier wideo u dzieci w trakcie etapu leczenia z powodu bialaczki.



Przedstawiona rozprawa stanowi wiec prébe oceny elektêw Zastosowania

interaktywnych gier wideo, ukierunkowanych na okreslona forme aktywnoci fizycznej dzieci

w trakcie leczenia nowotworéw oraz prébe okreslenia skuteczno$ci opisanych zabiegêw

poprzez dostarczenie wiarygodnych dowodow naukowych umozliwiajacych powstanie

standardéw postepowania zwiazanych Z precyZzyjnym okre$leniem rodzaju i metodyki

Zastosowania gier wideo w programie kompleksowej fizjoterapii dzieci.

Rozprawa doktorska stanowi wigc nie tylko warto$é poznawcza w Zaprojektowanym,

ustalonym i spêéjnym procesie badan, ale takze pewna warto$é prognostyczna, dotyczaca

mozliwo$ci Zastosowania okrelonej strategii postepowania terapeutycznego j

fizjoprofilaktycznego.

Tekst przedstawionej rozprawy doktorskiej zawarty jest w IX rozdziatach

Zawierajacych: wskazanie osiagniecia wynikajacego z art. 187, pkt 3 Ustawy z dnia 20 lipca

2018 roku (Dz. U. 2018 poz. 1668), wstep, cel pracy, oméwienie cyklu publikacji,

podsumowanie oraz wnioski i pi$miennictwo. Rozprawa zawiera takze streszczenie w jezyku

polskim i angielskim oraz zalaczniki pracy i wykaz skrétéw uzywanych w tek$cie.

W rozdziale pierwszym autorka przedstawila wykaz trzech publikacji bedacych

podstawa osiagniecia naukowego Zwiazanego Z ocena wplywu interaktywnych gier wideo na

aktywno$é i wydolno$é fizyczna dzieci leczonych z powodu biataczki. Cykl publikacji sktada

sie z oryginalnych, spêjnych tematycznie artykuléw o lacznej warto$ci 320 punktow MNISW

oraz sumarycznym wskaZniku Impact Factor wynoszacym 8.884.

W rozdziale drugim autorka oméwila czesto$é wystepowania choroby nowotworowe]

wieku dzieciecego i wystepujace nowotwory uktadu krwiotwêrczego, przyblizajac

jednocze$nie zasadno$é projektu podejmujacego tematyke Znaczenia i utrzymania sprawno$ci

i aktywno$ci fizycznej dzieci z choroba nowotworowa. Wskazuje to na celowo$é badat

wlasnych dotyczacych mozliwo$ei Zastosowania okreélonego rodzaju wysilku fizycznego u

badanych dzieci.

W rozdziale trzecim autorka opisala cel podjetych badan i zZawarla cele szczegotowe

w spêjnym tematycznie zbiorze przedstawionych w rozprawie artykuléw dotyczace oceny

7aréwno skuteczno$ci jak i wybranych  ZzaleZno$ci Zwigzanych z  Zastosowaniem

interaktywnych gier wideo w procesie usprawniania dzieci Z choroba nowotworowa.
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Rozdzial czwarty zawiera oméwienie cyklu publikacji odnoszacych sie do oceny

poziomu aktywno$ci fizycznej dzieci leczonych z powodu biataczki, poziomu wydolno$ci

krazeniowo-oddechoweij dzieci z choroba nowotworowa jak i oceny Zastosowania gier wideo

jako atrakcyjnej formy zwiekszajacej poziom aktywno$ci fizycznej dzieci z choroba

nowotworowa. Na podkre$lenie zastuguje opisany w tym rozdziale indywidualny dobor

parametréw treningowych na podstawie wyj$ciowej proby wysilkowej mogacy byé

modelowym przykladem i wzorem obciaZania wysilkiem fizycznym traktowanym jako lek.

W podsumowaniu autorka wykazala istotno$€ przeprowadzonej oceny aktywnogei

fizycznej w opracowaniu indywidualnego programu rehabilitacji dzieei leczonych z powodu

nowotworêw stanowiacego podstawe efektywnosci zaplanowanego programu usprawniania.

Przeprowadzone badania i Zastosowane metody analizy statystycznej pozwolily autorce

na wyciagniecie wnioskéw, w ktêrych stwierdzita m.in., Ze poziom aktywnos$ci fizycznej jak i

wydolnogci krazeniowo-oddechowej badanych dzieci w trakcie i po zakoficzonym leczeniu z

powodu choroby nowotworowej byl istotnie nizszy w  poréwnaniu do warto$ci

przewidywanych dla dzieci zdrowych. Autorka na podstawie przeprowadzonych badan

wykazala, Ze trening Z zastosowaniem interaktywnych gier wideo o okre$lonej intensywnosei

byl zaréwno bezpieczny jak i moëliwy do realizacji w warunkach stacjonarnego,intensywnego

leczenia z powodu biataczki. Autorka potwierdzila Zwiekszenie poziomu aktywno$ci jak i

poprawe wskaZnika MVPA u dzieci poddanych zZaprogramowanemu modelowi rehabilitacji.

Na podkreslenie zastuguja przedstawione wnioski dotyczace odlegtych wynikéw badat

zwigzanych z ocena aktywnosci fizycznej i poziomu wydolno$ci krazeniowo-oddechowej 14

miesiecy po interwencji terapeutycznej.

Zalozenia i cel bada przedstawione w rozprawie zostaty uzasadnione i wla$ciwie

sformulowane, a przeprowadzone badania opisane w trzech oryginalnych artykulach pozwolity

na wyciagniecie prawidlowych i wiazacych wnioskéw. Zastosowanie analiz poréwnawczych

licznych wskaZnik6w pozwolilo na obiektywna oceng wynikéw. Autorka prawidlowo dobrata

i wykorzystala materia! #r6dtowy, bez zarzutu jest tez formalny uktad pracy oraz Zastosowane

metody badan.
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Na podkreslenie zastuguje warto$é praktyczna przeprowadzonych badan zwiazana z

wykazana skuteczno$cia Zastosowanego modelu usprawniania i wskazujaca, Ze trening z

Zastosowaniem 'interaktywnych gier widco moZze staé sie integralna cze$cia procesu

rehabilitacji wewnatrzszpitalnej dzieci z choroba nowotworowa. W swej podstawie praca

dotyczy oceny wplywu okreslonych zabiegéw fizjoterapeutycznych zwiazanych z wirtualna

rzeczywisto$cia na poziom aktywnosci fizycznej, co wiaze sie takze z ocena efektow

nowoczesnej fizjoterapii.

Przyjaé jednak nalezy, ze ocena efcktéw terapii z wykorzystaniem metod

interaktywnych gier wideo wymaga dalszych badan poréwnawczych w ktêrych naleZatoby

uwzglednié zaréwno zmiany Zwiazane Z wieksza liczba badanych oraz alternatywnych metod

badaf jak i systematyka interwencji terapeutycznych. Cickawym wydaje sie ewentualne

uzasadnienie wyboru czasu trwania terapii oraz liczby interwencji terapeutycznych.

7, obowigzku recenzenta chciafbym zZwrécié uwage na nieaktualnosé nielicznych

poZzycji pifmiennictwa, co w Zaden sposob nie obniza warto$ci merytorycznej pracy i nosi

charakter dyskusyjny.

Przedstawiona rozprawa oparta o cyk! spêjnych tematycznie artykuléw spelnia warunki

pracy doktorskiej wnoszac elementy nowatorskie. Przygotowana przez magister Aleksandre

Kowaluk rozprawa doktorska spelnia warunki okreslone w art. 13 Ustawy o stopniach

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Nalezy podkreslié,

ze zaréwno warsztat doktorantki przedstawiony w rozprawie, aktualno$é problemu jak i

prawidtowy dobér narzedzi pozwalajacych na jego rozwiazanie pozwala na zlozenie wniosku

do Wysokiej Rady Kolegium Naukowego Akademii Wychowania Fizycznego we Wroclawiu

o dopuszczenie Doktorantki do dalszych etapéw przewodu doktorskiego. Wnosze takze o

wyr6Znienie pracy co zwiazane jest z jej wysoka jako$cia oraz trudno$ciami i ograniczeniami

wystepujacymi w procesie rehabilitacji dzieci z chorobami nowotworowymi.
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