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RECENZIA
rozprawy doktorskiej mgra Kamila Świelzko

pt. ,,Efekt daty urodzenia a wybrane zdolności motoryczne, percepcyjne i budowa somatyczna

młodzieĘ zteprezentacji województwadolnośląskiego w zespołowych grach sportowych"

1. Podstawa formalna opracowania recerrzji

Podstawę formalną opracowania rccenzji stanowi pismo Prof. dra hab. Marka

Woźniewskiego Przewodniczącego Rady Kolegium Naukowego Akademii Wychowania

F izacmrcgo we Wrocławi u z dnia 28.01 .202l r,. o sygnaturze DW.4000 .27 .20l 6.

2. Przedmiot recenzji

Przedmiotęm recenzji jest rozprawa doktorska Pana mgra Kamila Świerzko pt.: ,,Efekt

daty urodzenia a wybrane zdolności motoryczne, percepcyjne i budowa somatyczna

młodzieĘ z reptezerftacji wojewódźwa dolnośląskiego w zespołowych grach sportowych".

Praca ma charakter empĘczny. Manuskrypt został zredagowany na l87 stronach. W części

merytorycznej składa się zę streszczęńa orv sześciu rozdzińów głównych. Część

uzupełniającą stanowią bibliografia, spisy rycin, tabęl i fotografii orazzńączńki.

3. Problem bńawczy, jego uzasadnienie i oryginalność

Probtęm baĄawozy sk_onoęntrowany jost wokół szerokiego zatresu zagńńeń
charakteryzujących, w ogólnym ujęciu, kryteria trafrrości doboru i selekcji młodych

sportowców w procesie powołń do kadry województwa dolnośląskiego w zespołowych

grach sportowych w okręsię dwulętnim. Jednym zważmych aspektów podejmowanychptzez

Autora pracy jest diagnoza zjańska ,,efektu daty urodzenia", które w dotychczasowych

doniesieniach naukowych zostało zidentyfikowane u dńeciimłodzieĘ głównie w kontekście

osiągnięć szkolnych i sportowych. Pojęcie ,,efektu daty urodzenia" związarte jest z ńżł.iicatri

w wieku biologicznym, które lyystępują w grupach dzieci i młodzieĘ będących w tej samej

kategorii wieku ka]endarzowego. W sporcie zjawisko nadreprezentacji w grupach osobników

urodzonych w pierwszych miesiącach roku kalendarzowęgo w odniesieniu do rozkładu

populacji danej grupy, skutlalje eliminacją z procesu szkolenia sportowego osób pómiej
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dojrzewających biologiczńe, często o dużym potencjale sprawnościowym ujawniającym się

w przysńości. W pracy zjawisko ,,efektu daty urodzenia" analizowano pod kątem szerokiego

zakresu zmiennych odnoszących się do poziomu zdolności motorycznych, funkcji percepcji

wzrokowej oraz budowy somatycznej młodych sportowców. W mojej opinii, wieloaspektowe

spojrzenie Autora na niezmierniewazny problem w procesie szkolenia dzieci i młodziezy jest

dużym atutem przedłożonej do recenzji rozprawy doktorskiej. Warto również dodń, że

badania prowadzone wśród dlńejliczby sportowców (330 dziewcąt i chłopców), szczególńe

tych reprezenfujących wysoki poziom sportowy, są bardzo cenne.

Biorąc pod uwagę tocące się dyskusje na temat kryteriów identyfikacji talentów

w zespołowych grach sportowych, podejmowany temat wydaje ważmy z punktu widzenia

prakĘki teningu sportowego. Uzasadnienie naukowe podejmowanych badan na gruncie

istniejącego stanu wiedzy nalezy uznń za wystarcząące. Stwierdzam, że podejmowany

problem badawczy można zaliczyć do aktualnych, oryginalnych a takżę wymagających

przedsięwzięć naukowych.

4. Stn ktura ptacy

Praca składa się ze steszczenia w języku angielskim, sześciu tozdzińów

zpodrozdzińałń, bibliografii, spisu rycin, spisu tabel, spisu fotografii oraz zńącznka. Część

teoretyczna rozprawy sknowiącą wprowadzenie do problematyki bńawczej została

opracowana na podstawie przeglądu piśmiennictwa w cztęręń podtozdzińach i Liczy 35

stron.

W rozdziale drugim przedstawiono problem badawczy, wyznaczono ogólny ce1 badan

oraz sformułowano 8 pytń badawczych.

Metodologia badń została przedstawioną w rozdziale trzecim, w którym Autor wyróżnił

3 podrozdziĄ opisujące materiał badawczy, metody badń otaz metody analiry

statystyczrej.

W liczącym 32 strony rczdzialę czł,laĘm zaptezentowano wyniki przeptouladzonej

analizy statystycznej. Struktura rozdziŃu odpowiada przyjętej koncepcji badań

przedstawionej w rczdńńe 2.

Rozdziń piąĘ stanowi dyskusją opracowana rn 20 stronach manuskryptu. W rozdziale

tym Autor wyjaśnia i konfrontuje wyniki badń własnych z wynikami innych autorów.

W rozdziale szóstym przedstawiono podsumowanie i wnioski końcowe.

W podsumowaniu zawarta odpowiedzi na 8 postawionych na wstępie pytan bńawczych oruz

sformułowano 5 wniosków.

2



Pracę uzupełnia spis bibliograficzny. Ogółem w pracy wykorzystano aż 548 pozycji

piśmiennictwa, w którym w głównej mierze dominują źródłaanglojęzyczne.

Ogółem w przygotowaniu części merytorycznej rozpraw wykorzystano 33 ryciny, 31

tńel oraz 9 fotografri.

Struktwa pracy jest przejrzysta i uporządkowaną typowa dla prac empĘczrrych. Praca

napisana jest klarownym i poprawnym stylistycznie językiem. Relacje objętościowe

pomiędzy poszrzegó|nymi częściami pracy odpowiadają mvyczajowo przyjętym w tym

zakresie ustaleniorn Dysertacja zaracauwagę swoją starannością edytorską.

5. Ocena merytoryczna poszczególnych części pracy

5.1.Temat pracy

Tęmat pracy wskazuje na główne zmienne bńavłcze, jednak w mojej ocenieo zawiera

ukierunkowanie jedynie na część podejmowanych w pracy zagadńeń. Rozumiem, że przyjęta

konstrŃcja tęmafu rozpra\ily doktorskiej zlwitęana była z konieczrością uogólnienia

problemu bńawczego, kóry odnosi się do bndzo szerokiego zakresu zmiennych. Niemniej

jednak, zagadnienia ztńązane z alnlizą porównawczą poziomu zdolności motorycznych,

funkcji percepcyjnych i budowy somatycznej między zawodnikami i zawodniczf<ami

w kolejnych latach powołari do reprezentacji, nie mają swojego odnięsienia w temacie badań.

5.2. Wprowadzenie

Poddając ocenie część teoreĘczną dysertacji, zawartą w rońziale 1, stwierdzam, że jeś
ona pwygotowana ta bazie współczesnego piśmiennictwa i odnosi się do zagadńeń

stanowiących przedmiot bńań. W prezentacji podstaw teoreĘcntych w podrozdzińe t.1.

,,Koncepcja i podział zdolności motorycznych" Autor scharakteryzował koncepcje strukhrry

motoryczności w ujęciu, prryjętej w Polsce, szkoły antropomotoryki. W sposób tzęczow
odniósł koncepcje kształtowania i diagnozy motoryczności do specyfiki treningu

w zespołowych grach sportowych. Drugi podrozdńŃ 1.2- ,,Charakterystyka budowy ciała

osób uprawiających zespołowe gry sportoweoo w sposób bezpośredni złłiązany był z opisem

ntaczeńa cąmnika morfologicznego w kontekście ana\izowanych w pracy dyscyplin

sportowych. Kolejny podrozdział 1.3. poświęcony zostŃ charakterystyce zdolności

percepcyjnych osób podejmujących tening w grach spońowych. W części wstępnej Autor

podejmując się scharakteryzowania przebiegu ptze,tllłatzańa informacji wzrokowych

w drodze wzrokowej, nie ustrzegł się w opisie pewnych nieścisłości. W mojej ocenie,

3



charakterystyka prezentowanych zjawisk na stronach 32-33 wymaga uprecyzyjnienia, np.

termin widzęnia dwuocznego nie może byó zamiennie stosowany z temrinem widzenia

trójbarwnego, ruchy sakkadowe i ruchy śledące oka są dwoma róznymi sposobami kontroli

okulomotorycznej, natomiast widzenie centralne nie definiuje w pełni obuocznego pola

widzenia W podrozdzińe I.4. zaĘrtułowanym ,,Efekt daty wodzenia osób uprawiających

zespołowe gry sportowe" Autor dokonał wnikliwej analizy stanu badń wskazując nabardzo

szeroki wymiar zjawiska ,,efektu daty urodzenia" w sporcie. Ta część rozdziałujest dobrze

przygotowana, z dużym znawstwem temafu i wnikliwością. Natomiast słabszym punktem tej

częŚci pracy jest brak podsumowania części teoreĘcznej, wskazujące na najistotniejsze

przesłanki uzasadniające podjęcie problemu badawczego.

Poza wskazanymi uwagami, wprowadzenie do tematyki badavłczej zostało

przeprowadzone właŚciwie, co potwierdza opanowanie ptzez Doktorarrta umiejętności

konstruowania podstaw teorety cr,nych pracy naukowej .

5.3. Zńożenia i cel Wacy

Podejmowany problem badawczy sformułowany zostń w postaci pytańa: ,,Jaki jest

poziom wybranych zdolności motorycznych, percepcyjnych ataz jaka jest budowa

somatyczna rnłodzików i juniorów, którzy otrzymali powołanie do reprezentacji

województwa dolnośląskiego w zespołowych grach sportowych, otaz czy występąie efeli*

daty urodzenia?". Logicznąkonsekwencją tak postawionego problemu było wyznaczenie celu

głównego pracy oruz pytań bńawcrych, które w szczegcłłowy sposób ukierunkowały

postępowanie w rcmitązariu postawionego problemu badawczego. Pod względem

merytoryczrym ta częŚĆ pracy nie budzi zastzeżeń, poza brakiem przyjęcia założeńą o

cTym stanowi tytuł omawianego rczdziału. Biorąc pod uwagę dobrze zaprezentowaną

charakterystykę zagadńeńa w części teoretycznej ptacy, sugerowałabym sformułowanie

hipotez bńawczych. W pracach naukowych podejmującyń analizę zjawisk, ptzyjęcie

założęń teoreĘcznych co do spodziewanych zależmośęi między badanyrri arriennymi wydaje

się uzasadnionę. Poza tym, małym niedociągnięciem jest zastosowanie w konstrukcji pytan

bńawczych określenia (stosowanego takźe w innych częściach pracy) o,zal§es widzenia

peryferyjnego", które zdecydowanie zawęża podejmowane w pracy zagadnienie doĘczące

analizowanych funkcji percepcji wzrokowej.
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Ptzyjęta w pracy metodologia jest odpowiednia do realizasji :vqvznapzonego celu

badawczsgo. Grupa badana została scharakteryzowana pod względem liczebności, kategorii

wiekowej (młodzik, junior), dyscyplin sportowych (koszykówką piłka nożna, piłka tęcrula,

piłka siatkowa), szeregu parametrów morfologicznych oraz terminów uczesfirictwa

w badaniach (nńór do reprezentacji w 2013 roku oraz nabór do reprezentacji 2014 roku).

Badania przeprowadzono Wzy Wkotzystaniu nowoczesnych nuzfrrzi badawczych, tj.

systemu Fusion Smart Speed, platformy dynamomeĘcznej ACCU POWER, systemu

diagnozującego częstość skurczów serca Polar Team 2, dynamometru ręcznego,

standaryzowanych narzędzi antropometrycznych, oraznarzędzibńawczych umożliwiających

lńoratoryjny pomiar fuŃcji percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej w

postaci Wiedeńskiego Systemu Testów. Szczegółowość opisu sekcji metod w pełni

gwarantuje możliwość replikacji badń. Dobór metod oceny zdolności motorycznych,

percepcyjnych i budowy somaĘczrej ciała jest trafny i nie budzi zaśrzężęi. Całość rozdziału

uzupełniona została rycinami i fotografiami, które znacząco ułatwiają czytelnikowi

zrozumienie zastosowanych procedur.

Pewne niedostatki zauwńam w opisie metod statystycznych, który wymaga

uzupełnienia. Autor nie wskazał czy i w jaki sposób zbadano normalność rozkładu

analizowanych zmiennych, nie uwzględnił w opisie tesfu chi-kwadrat stosowanego w anńizie

,,efektu daty urodzenia", nie podał jakim testem dokonano porównania dwóch grup

ńeza7eżmych. Ponadto, Autor pracy w celu stwierdzenia róźtńc międzygrupowych

zaproponował test post-hoc NIR Fishęrą który jest testem rzalko już stosowanym,

wymagającvm spełnienia określonych założeń (tj. równoliczności grup, równości wariancji).

Moim zdaniem, lepszym rczł,liązańem w przypadku podejmowanych anaLiz byłoby

zastosowanie np. testu post-hoc Tukeya.

5.5. Wyniki badń

Struktura rczdziałujest konsekwencją postawionych na wstępie pytń badawczych.

Rozdział przygotowano z dużą starannością. Autor dokonał ptezentacji wyników bńńprzy
wykorzystaniu rycin i tabel, w których zamieszczono szczegółowe dane liczbowe, otaz 7Ą

pomocą opisu tekstowego.Ięzyk opracowania statystycrurcgojest właściwy. Drobna uwaga

doĘcza konieczności zrviększańagzĄtzystości ryctn27-30 (s.100-101), otazprecyzyjności

niektórych sformułowań. Autor kilkakrotnie wskazuje (np. s.61, s.71 s.83, s.84 ), że wyniki

osiągane Wzez młodych sportowców w kolejnym roku są wyższe od roku poprzedniego,

jednak różmica nie jest istotna statystycznie. Sugeruję unikaó takich stwierdzeń, gdyż ze
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statystycmego punktu widzenia zawartę w nim tręści wykluczają się. W podsumowaniu,

mimo drobnych uwag, rozdziń przygotowany zostń właściwie, Autor w sposób batdzo

szczegółowy i konsekwentny dokonał analiry zebranych danych.

5.6. Dyskusja

Rozdział ,,Ęskusja" dotyczy omówienia uzyskanych wyników badń. Autor w sposób

uporządkowany i obszenry przeprowadził dyskusję naukową, w której tzeczowo

skonfrontował uzyskane wyniki badan własnych z istniejącym stanem ńedzy, dowodąc tym

samym umiejętności synteĘcznej alnLńizy badanych zjawisk. Batdzo ciekawie przedstawiona

zostńa interpretacja przeprowadzonych analiz w części dyskusji poświęconej

zdiagnozowanemu w badaniach zjawisku,,efekf,u daĘ wodzenia". Wysoko oceniam tę część

rczptary. Autor w omówieniu wyników bńńwłasnych (s.123) stwierdził, że ,,(...) w

zapewnieniu równych szans młodym sportowcom w procesie szkolenia i dalszego rozwoju,

nalery szczegóIną uwagę poświęcić osobom urodzonym w ostatnich miesiącach roku

kalendarzowego". W tym kontekście na stronie 126 poddaje propozycję rcm,łażeńa

modyfikacji systemu szkolenia i rozgrywek, uwzględniające indywidualnę tempo rozwoju

młodych sportowców. Ciekawi mnie jak Autor ocenia mozliwości wdrożenia przedstawionej

przęz siebie propozycji w polskim systemie szkolenia sportowego dńeciitŃodzieĘ?

Przedstawiona weryfikacja celów badawczych wnosi wiele konkluzji prakĘcznych

podkreślających wartość aplikacyjną podejmowanych badń dla procesu heningu sportowego

w grach zespołowych. Jedyną moją wątpliwość btdzi ponowne zannieszezęnie w tekście

szczegółowych wyników badń, które zostały jużzaprezsntowane w rozdziale poprzednim.

5.7. Podsumowanie i wnioski

W podsumowaniu rczpraw Autor w sposób prawidłowy udzielił odpowiedzi na

postawione w części wstępnej pracy pytaria badawcze, a na ich podstawie uogólnił efekt

poszŃiwń badawczych formufując 5 wniosków. We wniosku pierwszym Autor stwierdza

mtęózv innymi, że ,,Analiza wyników badań wskazuje na popra\ilrrą selekcję młodych

zawodników i zawodniczek do rcprezentacji wojewódżwa dolnośląskiego w 2013 roku.

Powołania na kolejny rok otrTvlnrŃ osoby posiadające wyższy poziom zdolności

szybkoŚciowych, wyttrymńościowych, siłowych, koordynacyjnych, jak również

percepcyjnych. Dobór zawodników powołanych do reprezentacji po ruz pierwszy w 2014

roku był nietrafrry, gdyż w wielu próbach sprawnościowych młodzi sportowcy prezentowali

ńższy poziom od osób, 1r.Jtórzy byli w reprezentacji kolejny rok. (...)'. W kontekście
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powyzszego stwięrdzenia kieruję pytanie do Doktoranta o mozliwe, jego zdańem, przyczyny

nietrafnego doboru zawodników do reprezentacji w kolejnym roku kalendaruowym?

5.8. Bibliografia

Z,amieszczony w pracy obszerny spis bibliograficzny przygotowano z dużąstarannością

oftlz poprawnoŚcią zapisu. Zgodńe z wymogami edytorskimi na końcu Wacy zamieszczono

spisy rycin, tabel oraz fotografii.

podsumowanie

Przedstawioną do oceny rozpra\ńrę doktorską przrygotowaną ptzez Pana mgra Kamila

Świerzko oceniam jako wartościowe i kompletne opracowanie naukowe. Godna umania jest

liczba i różnorodność przeprowadzonych analiz potwierdzające kompetencje Doktoranta do

planowania i prowadzęńa badń naukowych. Doktorant podjął się ńożonego

i pracochłonnego przedsięwzięcia naukowego, co zasługuje na szczególne podkreślenie. W
przygotowaniu dysertacji wykazń się duzą znajomością wcześniejszych badańprowadzonych

w podejmowanym obszarze, umiejętnością amlizy i interpretacji wyników, biegłego

prowadzenia dyskusji naukowej omz logicmego wnioskowania. Praca doktorska ukazuje

oryginalne implikacje teoretyczne i ptaktyczne dla dyscypliny nauki o kulturze ftzycznej, w

szczególnoŚci dostarcza nowej wiedzy na temat kryteriów trafirości doboru i selekcji młodych

sportowców w zespołowych grach sportowych w kontekście mało rozpoznanęgo w Polsce

zj awiska,,efektu daty urodz eńd' .

Konkluzja końcowa

Stwierdzam, że praca pt.: ,,Efek1 daty urodzeńa a wybrane zdolności motoryczne,

percepcyjne i budowa somatyczna młodzieĘ z reptezsntacji województwa dolnośląskięgo w

zespołowych grach sportowych" spełnia wl.mogi stawiane dysertacjom doktorskim, zarówno

pod względem formy, oryginalności problemu bńawczego, a takŁe poziomu naukowego

przedstawionych w niej wyników.

Wnoszę zatem do Rady Kolegium Naukowego Akademii WychowaniaFizycntego we

Wrocławiu o dopuszczenie Pana mgra Kamila Świerzko do dalszych procedur zmieruających

do nadania stopnia doktora w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej.
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