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Oryginalność, znaczenie naukowe i aplikacyjne podejmowanego tematu  

Podjęty przez Autorkę dysertacji temat jest bardzo ważny. Dotyczy bowiem zagadnienia 

niepełnosprawności, która w dzisiejszym świecie jest zjawiskiem dość powszechnym.  Ludzie 

żyją dłużej, co wiąże się również ze zwiększającą się liczbą osób niepełnosprawnych.  Rozwój 

medycyna bowiem wydłuża czas życia, jak również pozwala utrzymać przy życiu osoby 

niepełnosprawne przystosowując je do podejmowania ról w społeczeństwie. Z tego względu 

niepełnosprawność jest zjawiskiem społecznym i zasługuje na uwagę, szczególnie pod 

względem wyrównywania szans życiowych osób z dysfunkcjami i osób pełnosprawnych. 

Kształtowanie nawyku poszanowania drugiej osoby bez względu na niepełnosprawność, staje 

się ważnym celem w rozwoju społeczeństwa tolerancyjnego. Proces edukacji w tym zakresie 

musi rozpocząć się jak najwcześniej, poprzez rodzinę i instytucje edukacyjne, w tym m.in. 

szkołę. Zjawisko integracji i inkluzji pozwala przygotować młodych do akceptacji rówieśników 

zarówno pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych, m.in. poprzez wspólnie osiągane cele 

kształcenia i wychowania. Proces ten nie jest łatwy i wymaga przygotowań ze strony środowisk 

zaangażowanych w realizację procesu edukacji. Jest natomiast pożądany i pozwala kształtować 

świadome, wrażliwe i aktywne społeczeństwo, dążące do wzajemnej współpracy i poznawania 

siebie w różnych sytuacjach życiowych.  

Jednym z programów edukacyjnych, mający na celu kształtowanie postaw wobec 

młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną jest program edukacyjny Olimpiad Specjalnych 

„Dołącz do nas”, który został objęty warsztatem badawczym przez Autorkę dysertacji.  

Przedsięwzięcie godne uwagi, bo diagnozuje i ocenia proces edukacyjny programu „Dołącz do 

nas” w świetle zmiany postaw młodzieży względem osób niepełnosprawnych intelektualnie. 
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Problem tym bardziej cenny, że według badań dotyczących postaw wobec niepełnosprawnych, 

do najmniej akceptowanych grup niepełnosprawnych pod względem udzielania pomocy zalicza 

się osoby chore psychicznie i z niepełnosprawnością intelektualną. Poza tym, jak wskazuje 

Autorka, na świecie do tej pory nie przeprowadzono badań oceniających postawy młodych 

ludzi, biorących udział w programie edukacyjnym Olimpiad Specjalnych „Dołącz do nas”, 

który realizowany jest od 2002 roku w ponad 160 krajach.  

Struktura pracy i jej merytoryczna ocena 

Treść zawarta w rozprawie odpowiada pod względem merytorycznym tematowi pracy. Układ 

pracy jest zgodny z zasadami pracy naukowej, typowy dla prac teoretyczno-empirycznych w 

naukach o kulturze fizycznej. Dysertacja zawarta jest na 143 stronach bez załączników. Tekst 

uzupełniają 42 ryciny i 49 tabel. Całość została podzielona na 6 rozdziałów, dyskusję oraz 

podsumowanie i wnioski jako rozdziały nienumerowane, bibliografię i załączniki, w których 

Autorka zawarła wybrane scenariusze Programu Edukacyjnego Olimpiad Specjalnych „Dołącz 

do nas”.  

W rozdziałach Autorka zawarła merytorycznie uzasadnione podrozdziały. Cześć 

teoretyczna pracy to uzasadnienie wyboru problematyki badawczej i zapoznanie Czytelnika z 

najważniejszymi pojęciami dotyczącymi dysertacji, jak również opis metody kształtowania 

postaw wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną, mianowicie wspomnianego już 

Programu Edukacji Olimpiad Specjalnych „Dołącz do nas”.  

W kolejnych podrozdziałach rozdziału „Założenia metodologiczne” Autorka jasno 

sformułowała cel badań dzieląc go na poznawczy i praktyczny, stawiając sześć pytań 

weryfikujących problem badawczy. Brakuje hipotez badawczych, które dopełniłyby 

metodologię badań. 

W podrozdziale „Materiał i organizacja badań” opisano materiał badawczy w liczbie 360 osób 

w wieku 17-18 lat, wybranych w sposób losowy ze szkół ponadpodstawowych we Wrocławiu 

i Bielawie. W każdej ze szkół przebadano 60 uczniów (30 kobiet i 30 mężczyzn). W tym 

miejscu nasuwa się pytanie, mianowicie, w jaki sposób wybierane były klasy do badań w każdej 

ze szkół? I ilu uczniów było w poszczególnych klasach? Odnosząc się do liczebności osób 

biorących udział w poszczególnych etapach badań, interesuje mnie również dobór liczebności 

uczniów do badania nr 3, które przeprowadzono tylko wśród przedstawicieli badanych grup 

uczniów. W jaki sposób wybrano reprezentantów grup do badania trzeciego, notabene badania 

ważnego, bo sprawdzającego trwałość postaw wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną 

w rok po zakończeniu programu „Dołącz do nas”.  
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Poza tym na uwagę zasługuje fakt, że badaniami objęto 220 jednostek lekcyjnych, które 

samodzielnie przeprowadziła Autorka pracy. 

W kolejnych podrozdziałach 2.3 i 2.4 części metodologicznej,  prawidłowo opisano narzędzia 

i metody zastosowane w pracy w celu zebrania danych jak i ich opracowania. 

Wyniki badań empirycznych przedstawiono w rozdziałach 3-6. Każdy z rozdziałów 

omawia etapy poszczególnych badań: rozdział 3 - badanie nr 1 przed udziałem młodzieży w 

programie „Dołącz do nas”; rozdział 4 – badanie nr 2 po zakończeniu udziały w programie; 

rozdział 5 porównanie wyników badania nr 1 i 2; rozdział 6 - badanie w rok po zakończeniu 

udziału w projekcie. Każdy z rozdziałów dzieli się na podrozdziały, które są uporządkowane 

wg przyjętego schematu, w którym Autorka omawia wyniki uwzględniając płeć badanych i 

środowisko. Całość omówienia wyników oceniam bardzo wysoko. Uporządkowanie, 

konsekwencja w przedstawieniu wyników sprawia, że rozdziały te  analizuje się z łatwością i 

pewnego rodzaju zaciekawieniem, na ile program wprowadzony do szkół zmienił postawy 

wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jedyna uwaga dotycząca analizy wyników to 

liczba badanych przedstawiona w rycinie nr 34. W kolumnie z wynikami szkoły zawodowej w 

badaniu nr 2 liczba osób biorących udział to 29 osób, a powinno być 30. Czy jest to błąd czy 

być może jedna z osób zrezygnowała z badania nr 2? 

Rozdział  „Dyskusja” świadczy o dojrzałości naukowej Doktorantki. Rzeczowa 

dyskusja, w której Autorka wyniki badań własnych odniosła do badań innych autorów 

zajmujących się problematyką postaw wobec osób niepełnosprawnych. W rozdziale 

„Podsumowanie i wnioski” Doktorantka podsumowała wyniki w siedmiu punktach, które 

zdaniem recenzenta są wnioskami właściwymi, które zapisane wg kolejności pytań 

badawczych uporządkowałoby ten fragment. Przytoczonych natomiast pięć wniosków w 

drugiej części rozdziału, można uznać jako wnioski dla praktyki, których wdrożenie przyczynić 

się może do podwyższenia poziomu przychylności postaw wobec osób z niepełnosprawnością 

intelektualną.  

Ocena formalnej strony rozprawy 

Strona formalna pracy została przygotowana rzetelnie. Oczywiście w każdej pracy są błędy, na 

które należy zwrócić uwagę w celu dalszego doskonalenia warsztatu pracy. W wielu 

przypadkach Doktorantka powoływała się na źródła wtórne nie podając roku wydania źródła 

pierwotnego, przytaczając nazwisko i rok wydania źródła wtórnego (np. str. 10 – źródło 

autorstwa Thomas i Znaniecki czy Second i Backman; str. 11 – źródło autorstwa Allport oraz 

Mądrzycki w drugim akapicie; str. 14 – źródło autorstwa Doll itp. na kolejnych stronach 
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dysertacji). W pracach naukowych powinno się unikać takich sytuacji, starając się dokonać 

rzetelnego przeglądu literatury, dążąc do uzyskania dostępu do źródła pierwotnego, tym 

bardziej, że niektóre źródła przytaczane z ”drugiej ręki” są autorstwa polskich naukowców i 

dostęp do nich jest powszechny, jak np. źródło autorstwa Znanieckiego wspomniane już na str. 

10 czy Wojciszke na str. 11. Autorka w wielu innych miejscach wraca to tych samych autorów 

wskazując źródła pierwotne, dlatego tym bardziej dziwi fakt przytaczania znanych źródeł 

wykorzystując źródła wtórne. Oczywiście niektóre ze źródeł nie są dostępne, wówczas 

przytaczanie ich za źródłem wtórnym jest dopuszczalne ale przy wpisaniu również roku 

wydania źródła pierwotnego.  

Dysertacja ma również swoje „najsłabsze ogniwo”, a jest nim spis bibliograficzny. Jaki styl 

opisu bibliograficznego zastosowała Autorka? Brak uporządkowania i konsekwencji w zapisie 

źródeł. Dla przykładu tytuły czasopism przytaczanych artykułów w części zapisane są skrótami, 

a w części zapisano pełne tytuły (np. pozycja 1 a poz. 4).  Zapis wydawnictw jest również 

odmienny. W niektórych pozycjach Autorka podaje najpierw miasto i nazwę wydawnictwa, w 

innych przypadkach zapis jest odwrotny (np. poz. 12 a poz. 15), czasami brak zapisu 

wydawnictwa (poz. 69). Innym razem tytuł jest zapisany w cudzysłowie (np. poz. 41, 79, 138). 

Po nawiasach np. z rokiem wydania mamy różne znaki interpunkcyjne: przecinek, kropka lub 

brak znaku. Przytaczając monografie również zauważamy brak konsekwencji zapisu źródeł. 

Przytaczane nazwiska redaktorów monografii są zapisywane w różny sposób (np. poz. 80 a 

poz. 82).  

Sugeruję Autorce ponowną korektę zapisu źródeł wybierając odpowiednie standardy edytorskie 

przed ewentualną publikacją.  

Uwagi końcowe i wniosek 

Całość rozprawy należy ocenić wysoko. Wybrany bowiem problem jest ważny 

i interesujący. Praca jest oryginalna, wartościowa edukacyjnie i społecznie.  

Wnioski płynące z pracy wskazują m.in. na fakt, że aby wykształcić pozytywne postawy wobec 

osób z niepełnosprawnością należy zwiększać częstotliwość kontaktu osób pełnosprawnych z 

rówieśnikami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dotyczy to szczególnie klas, w których 

nie ma osób z niepełnosprawnością. Bezpośredni kontakt z tymi osobami może przynieść 

pozytywne efekty edukacyjne, pokazując jak istotne jest spotkanie różnych osób w wymiarze 

integracji i inkluzji.  Problem ważny i konieczny w realizacji procesu kształcenia i wychowania 

w wymiarze wzajemnej tolerancji i poszanowania drugiej osoby.  
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Pozytywne elementy recenzowanej pracy to: dobre rozpoznanie literatury przedmiotu badań, 

badania prowadzone w warunkach naturalnych, które wymagają dobrej organizacji i czasu, 

opracowanie i omówienie wyników badań jak i dojrzała dyskusja Doktorantki. 

Wskazane natomiast błędy w pracy, stanowią podpowiedź w celu dalszego doskonalenia 

warsztatu pracy.  

Ogólnie stwierdzam, że praca spełnia wymogi stawiane rozprawom na stopień naukowy 

doktora. 

W związku z powyższym wnoszę do Wysokiej Rady Wydziału Wychowania 

Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu o dopuszczenie mgr Beaty 

Kuriaty- Świderskiej do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 

 


