
1 

 

Dr hab. Mariusz OZIMEK prof. nadzw. Kraków, 06.12.2018 r. 

Instytut Sportu, Zakład Lekkiej Atletyki 

Akademia Wychowania Fizycznego 

im. Bronisława Czecha w Krakowie 

 

R E C E N Z J A  P R A C Y  D O K T O R S K I E J  
 

TYTUŁ: Wzorce treningowe a zdolność startowa miotacza kulą - olimpijczyka 

AUTOR: mgr Henryk Józef Olszewski 

PROMOTOR: dr hab. Jacek Stodółka 

 

Praca autorstwa mgra Henryka Józefa Olszewskiego podejmuje ważne z punktu widze-

nia teorii ale i praktyki treningu sportowego zagadnienie zależności między wzorcami struktur 

okresów olimpijskich i pracy szkoleniowej a dyspozycją startową lekkoatlety specjalizującego 

się w pchnięciu kulą. 

Rozbudowana i skomplikowana struktura cyklów treningowych, szczególnie tych wie-

loletnich, jak również różnorodność stosowanych form działania, wymagają uporządkowania 

środków i metod a także nakreślenia skutecznych i oszczędnych programów szkolenia. 

Zwłaszcza dotyczy to czteroletnich olimpijskich cyklów treningu, którym podporządkowuje 

się przygotowanie zawodników na najwyższym światowym poziomie. Wszelkie więc wielo-

letnie badania i rozwiązania treningowe poparte praktycznym ich wdrożeniem uznać należy 

za zasadne a często unikatowe w skali międzynarodowej. W znaczący bowiem sposób przy-

czyniają się do zoptymalizowania i wzmocnienia efektów treningowych a co ważne w aspek-

cie ocenianej pracy możliwości oceny skutków, często urazów czy kontuzji w obrębie aparatu 

ruchu (czego niestety doświadczył również badany TM). W szczególności dotyczy to rozwoju 

wieloletniej kariery sportowców o najwyższym poziomie międzynarodowym. Wybitni spor-

towcy charakteryzują się kompleksem cech, w połączeniu z procesem treningowym, dzięki 

którym są mistrzami.  

Cechy warunkujące osiągnięcie w procesie szkolenia wysokich wyników winny być 

określone na podstawie tzw. „modelu mistrza” czy obecnie „wzorca mistrza” oraz siły ich 

uwarunkowań genetycznych. Kontrola genetyczna zapewnia mianowicie określoną stabilność 

rozwoju. Można więc w znacznym stopniu prognozować wielkość ostateczną cechy już w 

początkowym okresie szkolenia (Bouchard  2003, Szopa 1983, Ważny i Ulbrich 1974, Sozański 

1980). Rejestr takich cech, jak dotąd nie jest jednak ostatecznie opracowany i powinien w toku 

rozwoju dyscyplin sportowych się zmieniać.  

Przegląd istniejącego w naszym kraju bogatego dorobku piśmiennictwa, podejmującego 

problematykę naboru i selekcji, nie pozwala jednak na wyrażenie jednoznacznego poglądu na 

kwestie cech istotnych dla rozwoju mistrzostwa sportowego w wielu dyscyplinach sportu. 

Wydaje się, że stwarza to ograniczone możliwości zastosowania założeń teoretycznych w 

praktyce. Stąd też, jak Recenzent przypuszcza, głos w dyskusji nad tym zagadnieniem zapre-

zentowany w pracy doktorskiej mgra H.J. Olszewskiego. 

Dobrze, że Autor ocenianej rozprawy doktorskiej rozumie powyższe problemy, tak w 

aspekcie teoretycznym jak i możliwości wykorzystania w praktyce. Na tym tle, formułuje 

główny cel swoich badań, który realizuje w oparciu o połączone ze sobą zadania szczegółowe 
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(pytania badawcze, str. 11). 

Praca liczy 140 stron (osiem głównych rozdziałów – część wstępną, cele pracy i pytania 

badawcze, materiał i metody badawcze, wyniki, dyskusję, podsumowanie, wnioski, piśmien-

nictwo). Dodatkowo zamieszczono streszczenie – w języku polskim i angielskim oraz spis 

rycin, fotografii, tabel jak i załączniki). Bibliografia obejmuje 150 pozycji, w tym dziewięć-

dziesiąt trzy w języku angielskim, oraz trzy źródła internetowe (które należało oddzielnie 

wykazać po alfabetycznym spisie piśmiennictwa).  

Układ tematyczny odpowiada pracom typu empirycznego. Treść pracy jest zgodna z jej  

tytułem a treści rozdziałów z ich nagłówkami. Praca napisana jest językowo poprawnie (choć 

są wyjątki, np. stylistyka czy zbyt długie, często zawiłe zdania, utrudniające łatwość przyswa-

jania ich treści). Terminologia pojęciowa w prezentacji wyników stosowana jest raczej kon-

sekwentnie (z nielicznymi wyjątkami, o czym poniżej). Analiza wyników przeprowadzona 

została generalnie poprawnie. Wnioski, choć są wyjątki, nie wykraczają poza przedstawiony 

materiał empiryczny.  

W części wstępnej pracy (wstęp, podrozdział 1.1., str. 3-10) Autor stara się uzasadnić 

potrzebę i celowość podjętej problematyki badawczej. Jest to przegląd piśmiennictwa, świad-

czący o znajomości literatury przez Doktoranta (choć nie bez uwag), głównie z zakresu teorii 

sportu, na ogół dobrze dobranego i współczesnego (rok 2000 i lata kolejne), podkreślający 

aktualny stan badań w zakresie rzutów lekkoatletycznych (głównie w jego części drugiej od 

str. 7 rozdziału jak i w podrozdziale 1.1.). Na pierwszych stronach (3-6) czytelnik otrzymuje 

szereg informacji (zdaniem Recenzenta zbędnych w pracy naukowej) odnośnie pojęcia tre-

ningu i struktury, czynników warunkujących poziom sportowy zawodnika, okresów czy ro-

dzaju środków treningowych stosowanych w szkoleniu sportowym. Jest to bardziej rodzaj 

wykładu akademickiego dla studentów bez potrzeby informowania czytelnika zainteresowa-

nego pracą naukową. Na zakończenie tej części pracy Doktorant słusznie zauważa, że w lite-

raturze przedmiotu brakuje opracowań naukowych obejmujących strukturę czasową i rzeczo-

wą treningu w tak długim okresie (12 lat) obejmującą szkolenie wybitnych sportowców. Do-

datkowo praca szkoleniowa w całym tym okresie oparta była na współpracy zawodnika T.M. 

z tym samym trenerem, co zdecydowanie ułatwia analizę przebiegu i ocenę jej efektów.  

W tej części pracy zabrakło Recenzentowi kilku znaczących pozycji literatury z ostat-

nich lat, których Autor nie cytuje, a które tak dla teorii sportu jak i lekkiej atletyki w naszym 

kraju (zdaniem Recenzenta), są istotne. Czyżby Autor pracy ich nie znał lub się z nimi nie 

spotkał w swoich dociekaniach naukowych? Trudno raczej Doktoranta o to posądzać? Chodzi 

mianowicie o prace: Bompa T.O., Haff. G.G. 2010. Periodyzacja. Teoria i metodyka treningu. Bi-

blioteka Trenera. COS Warszawa.; Thompson P.J.L. 2009. Biegaj!, Skacz!, Rzucaj!. Oficjalny prze-

wodnik IAAF do nauczania lekkiej atletyki. Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycz-

nych (IAAF), PZLA, MSiT. Piotr Byliński – Reequest.; Thompson P.J.L. 2014. Podstawy treningu lek-

koatletycznego. Oficjalny przewodnik IAAF dla trenerów. Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji 

Lekkoatletycznych (IAAF), PZLA, MSiT. Piotr Byliński – Reequest.; Sozański H., Sadowski J., Czer-

wiński J. /red./. 2015. Podstawy teorii i technologii treningu sportowego. Tom II. AWF w Warszawie 

Filia w Białej Podlaskiej. Warszawa – Biała Podlaska. (jak i tom I z 2013 roku). 

 Ponadto w części wstępnej pracy (str. 9) Autor posługując się składowymi procesu trenin-

gowego wymienia między innymi szybkość, siłę, wytrzymałość czy koordynację. W pracy 

naukowej należy posługiwać się najnowszymi osiągnięciami dotyczącymi struktury m.in. 
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motoryczności. W świetle współczesnego dorobku w naukach o kulturze fizycznej proszę 

Doktoranta o ustosunkowanie się do tematu istoty i taksonomii aspektów motoryczności 

człowieka. Podręczniki, które na gruncie polskim uważa się za podstawy antropomotoryki 

wyjaśniają i omawiają powyższe kwestie są autorstwa: Osiński W. 2000. Antropomotoryka, AWF, 

Poznań. Raczek J. 2010.  Antropomotoryka. Teoria motoryczności człowieka w zarysie. PZWL, War-

szawa, oraz Szopa J., Mleczko E., Żak S. 1996. Podstawy antropomotoryki. PWN, Warszawa-Kraków. 

 Na bazie powyższych prac z pewnością Doktorant dojdzie do wniosku, że pojęcie takie jak 

„cechy motoryczne” (str. 73), które występuje w pracy, jest archaizmem naukowym (od kil-

kudziesięciu już lat nie funkcjonuje). Zatem nie wypada w poważnej pracy naukowej jaką jest 

rozprawa doktorska takiej nomenklatury stosować, choć należy stwierdzić, że Autor jej nie 

nadużywa – jest to raczej sporadyczny przypadek. 

Cel pracy i pytania badawcze (str. 11) są, z pewnym wyjątkiem, zasadne i realne do 

wykonania. Warto podkreślić, iż dotyczą zagadnień złożonych - nie rozpoznanych jeszcze do 

końca w badaniach związanych z treningiem wieloletnim (trzy czteroletnie cykle olimpijskie) 

i są poznawczo ambitne.  

Odnośnie pierwszego pytania badawczego dotyczącego wzorca budowy ciała miotacza 

jak i wniosku wyciągniętego przez Autora (str. 83) w odpowiedzi na postawione pytanie, Re-

cenzent polemizowałby z Doktorantem w powyższej kwestii. Zdaniem Recenzenta tylko na 

podstawie wysokości i masy ciała oraz wyliczonego BMI
1
 (mało zasadnego wskaźnika w 

ujęciu do sportowców chyba) trudno jest mówić o wzorcu czy profilu somatycznym miotacza. 

Ponadto Autor w swoich stwierdzeniach sprzecznie odnosi się do budowy ciała kulomiotów. 

W „Dyskusji” pisze (str. 63), że „…budowa ciał kulomiotów na przestrzeni nowożytnych 

igrzysk olimpijskich była właściwie niezmienna…”
2
 a we wniosku 1 (str. 83), że „…w świa-

towej czołówce konkurencji pchnięcia kulą w ostatnich latach byli i są obecni zawodnicy o 

bardzo zróżnicowanej budowie ciała…”.  Ponadto Autor (wniosek 1) wykracza poza wyniki 

badań własnych pisząc o długości, wielkości stopy czy dużej masie mięśniowej – w analizie 

wyników czy materiale badawczym, powyższych kwestii w pracy nie znajdujemy. Zatem we 

wnioskowaniu należałoby być nieco bardziej ostrożnym. Szkoda, że Autor nie dokonał szer-

szego zakresu pomiarów cech budowy somatycznej czy składu ciała w powyższym aspekcie – 

co przy dzisiejszych możliwościach pomiarowych (np. metody BIA
3
, DEXA

4
 itp.) czy po-

ziomach analizy składu ciała (atomowym, molekularnym, komórkowym, tkanek i narządów, 

całego ciała), jest stosunkowo proste. 

W tej części Doktorant pominął hipotezy badawcze. Uprzejmie proszę o opinię w trak-

cie obrony czy Doktorant uważa, że hipotezy badawcze nie powinny w pracy naukowej się 

znajdować czy też są w niej wskazane?  

W rozdziale kolejnym „Materiał i metody badawcze” (str. 12-28) Autor opisuje pod-

miot, profil somatyczny, motoryczny, strukturalny pchnięcia kulą, metody badań oraz metody 

                                                           
1
 Zgodnie z normami BMI wartości powyżej 30 (a takie posiada badany TM) to już nadwaga i I stopień otyłości 

a co za tym idzie zwiększone ryzyko i zagrożenie chorobami takimi jak np. cukrzyca, choroba niedokrwienna 

serca czy miażdżyca. Trudno zatem sobie wyobrazić, odnosząc powyższy wskaźnik do TM, pozytywny wynik 

podstawowej kontroli w sporcie jaką jest kontrola lekarska. 
2
 Stwierdzenie poparte odniesieniami do literatury zatem bardziej głos w dyskusji jak własne przemyślenia Dok-

toranta 
3
 BIA – (ang. Bioimpedance Analysis) Analiza bioimpedancji 

4
 DXA – (ang. Dual-energy X-ray Absorptometry) Absorpcjometria promieniowania rentgenowskiego o dwóch 

energiach 



4 

 

analizy statystycznej zastosowane w pracy.  

W tym miejscu Recenzent nie wnosi istotnych zastrzeżeń do metodologicznej strony 

pracy – jedynie pewne fragmenty powyższych podrozdziałów opis profili – somatycznego, 

motorycznego czy strukturalnego pchnięcia kulą bardziej przystają do rozdziału „Wyniki” niż 

materiału badawczego. Szkoda również, że Autor nie powtórzył badania analizy techniki 

pchnięcia kulą na początku kolejnych cykli olimpijskich (2009 i 2013 roku) – gdyż obraz 

zmian byłby bardziej wszechstronny i cenny z punktu widzenia jego analizy. Jak wiadomo 

staż treningowy może wpływać na jej np. techniczne udoskonalanie.  

Nomenklatura określająca poziom sportowy badanego zawodnika przy pomocy klasy 

sportowej
5
 jest najbardziej zrozumiała w naszym kraju a mało czytelna dla odbiorców z in-

nych państw. Dość trudno jest zdefiniować poziom sportowy, odnosząc polskie normy do 

reprezentantów z różnych państw i różnych części świata. Zatem bardzo zasadnym wydaje się 

ułatwienie czytelnikowi np. z zagranicy, odbioru poziomu sportowego odnosząc go nie do 

klasy sportowej MM a do określenia np. „poziom zaawansowany” lub „poziom międzynaro-

dowy”. Chociaż trudno wątpić, że postać dwukrotnego mistrza olimpijskiego nie jest rozpo-

znawalna w świecie sportu wyczynowego a szczególnie w lekkiej atletyce. 

Autor zastosował analizę indywidualnych przypadków (ang. case study) jako główną 

metodę czy technikę badawczą, jak twierdzą różni badacze naukowi. Nie podał jednak źródła 

na którym się opierał – raczej, jak przypuszcza Recenzent,  nie jest to własna propozycja Au-

tora pracy. Zatem, w oparciu o literaturę przedmiotu jest to metoda czy technika badawcza. 

Zamieszczona w powyższym rozdziale tabela II (str. 14-15) powinna znajdować się w 

całości na jednej stronie lub w przypadku jej dzielenia na dwie strony z zachowaniem na-

główka z nazwą i dopiskiem ciąg dalszy. 

Doktorant poprawnie opisuje zastosowane metody statystyczne. Należy docenić ich 

prawidłowy dobór i wykorzystanie do analizy danych badawczych. 

Wyniki teoretycznych analiz oraz badań empirycznych stanowią najobszerniejszą i me-

rytorycznie ważną część rozprawy (str. 29-63). Przedstawił je Autor w postaci opisu oraz ry-

cin i tabel w rozdziale czwartym.  

W tym miejscu należy docenić ciekawą treść powyższego rozdziału, w której Autor po-

równuje wyniki badań dotyczących poszczególnych grup środków treningowych i startów w 

zawodach w badanych okresach olimpijskich. Z punktu widzenia naukowego jak i praktycz-

nego dla treningu sportowego związanego ze szkoleniem zawodnika na najwyższym świato-

wym poziomie w pchnięciu kulą, Autor przedstawił dużą ilość materiału empirycznego w 

sposób przejrzysty, zwięzły i łatwy dla czytelnika w odbiorze. Należy docenić taki sposób 

prezentacji, gdyż w pracach promocyjnych często zdarza się nadmierna ilość informacji, nie 

wnosząc wiele nowego, niepotrzebnie zwiększających ich obszerność. 

Należy stwierdzić również, że mgr H. Olszewski w sposób właściwy rozróżnił pojęcie 

„olimpiada” i „Igrzyska Olimpijskie” (str. 29 i dalej). Jest to być może nieistotny szczegół dla 

niektórych czytelników, ale świadczący o  wiedzy Autora w tym względzie. Często bowiem 

w wypowiedziach nawet naukowców z nauk o kulturze fizycznej czy np. dziennikarzy spor-

towych te pojęcia są mylone. 

Reasumując można stwierdzić, iż biorąc pod uwagę zgromadzony materiał jakim dys-

                                                           
5
 wg. norm klasyfikacyjnych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 
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ponował Autor – analiza wyników jest trafna a rozwiązania kompleksowe. 

Na wysoką ocenę zasługuje treść i swoboda z jaką Autor napisał „Dyskusję” (str. 63-

78). Cechuje się ona przejrzystością, logiką interpretacji stwierdzonych zjawisk oraz w miarę 

(w tej części pracy) ostrożnością wnioskowania.  

Poruszane kwestie uzupełnione są wykładem, ułatwiającym zrozumienie tekstu. Jest to 

istotne zwłaszcza tam, gdzie Autor zagłębia się w możliwość zastosowania dociekań nauko-

wych w praktyce sportowej i w kontekście elementów istotnych dla miotacza kulą. Przegląd 

jak i dobór dostępnego i cytowanego piśmiennictwa, odnośnie powyższych kwestii, jest wła-

ściwy i trafny oraz świadczący o erudycji Doktoranta. Zatem można uznać, iż ze znajomością 

rzeczy Autor zebrał i podsumował dociekania naukowe, ponadto we właściwy sposób zesta-

wił rezultaty badań własnych z danymi literaturowymi i opiniami innych badaczy. Odnośniki 

literaturowe i opinie porównawcze dotyczące badań z tematu będącego przedmiotem analiz, 

w recenzowanym opracowaniu podnoszą w sferze naukowej wartość pracy. Stwierdzam, iż 

stanowią one odpowiedź na problemy jakie Autor zawarł na wstępie pracy.  

Rozdział „Dyskusja” jest jednym z najciekawszych występujących w pracy. Napisany 

jest ponadto poprawną polszczyzną. 

Rozdział VI „Podsumowanie” (str. 79-82) właściwie mógłby stanowić uzupełnienie 

„Wstępu” (jego pierwsza część, str. 79-80). Część druga (str. 81-82) gdyby została zamiesz-

czona w opisie podmiotu badań (str. 13), zdaniem Recenzenta uzupełniałyby powyższe treści, 

bez potrzeby jego zamieszczania w formie oddzielnej. Jednak Recenzent uszanuje zdanie 

Doktoranta gdy jednak uważał inaczej.  

Z obowiązku Recenzenta należy zauważyć pewne nieścisłości występujące w omawia-

nym rozdziale: 

- na str. 69 Autor pisze „… przy własnych parametrach budowy ciała zawodnik ten ma 

proporcjonalnie dużą dłoń…, później Autor stwierdza „…korzystanie z kuli o małej średnicy 

w stosunku do wielkości ręki jest niezwykle niebezpieczne…”. Można zauważyć w tych 

kwestiach pewną niekonsekwencję i stwierdzenia nieco „na wyrost”. Doktorant nie zbadał ani 

wielkości dłoni a tym bardziej wielkości ręki, zatem skąd takie oceny i co Autor rozumie pod 

pojęciem „ręka” a co „dłoń”, 

- na str. 70 raz jest mowa o „technice pchnięcia” a raz o „technice rzutu” – w lekkiej 

atletyce a szczególnie odnośnie omawianej konkurencji, powinniśmy konsekwentnie stoso-

wać pojęcie „technika pchnięcia kulą”. Zatem poproszę Autora w tym miejscu o informację 

co rozumie pod pojęciem „pchnięcie” a co „rzut” – jaka jest zasadnicza różnica pomiędzy 

tymi określeniami, chyba że zdaniem Doktoranta są one jednoznaczne. 

Na zakończenie pracy sformułowano „Wnioski” (str. 83-85). Pierwsza ich część, tzw. 

przez Autora „…wnioski ogólne...”, które, jak pisze Doktorant „…opierają się na … zawo-

dowych doświadczeniach własnych Autora…”, z punktu widzenia Recenzenta oraz wartości 

naukowych powinny zostać pominięte. Są to raczej „podróże sentymentalne” wynikające naj-

prawdopodobniej z wieloletniej współpracy Autora opracowania - jako szkoleniowca badane-

go zawodnika T.M. Badania naukowe polegają na pracach podejmowanych przez badacza lub 

zespół badaczy w celu osiągnięcia postępu wiedzy naukowej czy ustalenia nowych nauko-

wych twierdzeń, tez, aksjomatów czy definicji. Ponadto w badaniach naukowych dąży się do 

odkrycia dotąd nieustalonych nowych zależności, których nikt wcześniej nie badał. 

Odnośnie wniosków odpowiadających na pytania badawcze należy zauważyć, że są one 
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przejrzyste, logiczne i mają odzwierciedlenie w zgromadzonym i przeanalizowanym materia-

le badawczym. W tym miejscu nie wnoszę istotnych zastrzeżeń merytorycznych a raczej z 

pozycji Recenzenta proponuję Autorowi (w przypadku ewentualnej publikacji części lub ca-

łości pracy) ich zdecydowane skrócenie, gdyż są nadmiernie rozbudowane.  

Jedynie pewne wątpliwości budzi wniosek pierwszy (12-1 wiersz od dołu, str. 83) gdzie 

Doktorant nadużywa stwierdzeń, co do których nie ma w badaniach potwierdzenia empirycz-

nego (powyżej ustosunkowano się do tej kwestii). 

Proszę również w tym miejscu o refleksję nad zamieszczeniem w pracy naukowej, jaką 

niewątpliwie jest rozprawa doktorska, „Sugestii dla praktyki sportowej i badawczej”, gdyż 

niektóre środowiska naukowe uważają, że powinny one znaleźć się w pracy oprócz wniosków 

naukowych.  

Piśmiennictwo (str. 86-96) obejmuje zestaw prawidłowo dobranych pozycji zwartych 

oraz artykułów naukowych. Można wśród nich odnaleźć klasyczne prace z zakresu teorii 

sportu, teorii treningu sportowego (uwaga w tej kwestii została zamieszczone w treści powy-

żej) oraz te, ściśle związane z tematem opracowania. Są to przeważnie opracowania z ostat-

nich lat po roku 2000. Spis bibliograficzny w powiązaniu z treścią pracy jest wykonany ze 

starannością i uwagą aby prace cytowane w treści znalazły swoje odzwierciedlenia w spisie i 

odwrotnie. Często bowiem w pracach promocyjnych zdarzają się w tym względzie niedocią-

gnięcia i mankamenty. W pracy przedstawionej do recenzji są one nieliczne. Na przykład za-

uważa się nieścisłości w zakresie cytowania prac. Raz Autor zaznaczając współautorów doda-

je „…i in…” (Gould i in. 1997, str. 3) innym razem „…i wsp…” (Morrow i wsp. 1982, str. 

63). Źródła internetowe powinny być oddzielnie wyszczególnione poza alfabetycznym spi-

sem piśmiennictwa, wraz z podaniem czego dotyczą oraz daty ich dostępu. 

Reasumując wszystkie stwierdzenia pozytywne i uwagi krytyczne można ocenić, że pod 

względem merytorycznym praca jest poprawna i stanowi oryginalne rozwiązanie założonego 

problemu badawczego. Zdaniem Recenzenta pewne nieścisłości merytoryczne, stylistyczne 

czy edytorskie, nie wpływają znacząco na obniżenie wysokiej oceny całości recenzowanej 

rozprawy doktorskiej. Należy także podkreślić jej stronę estetyczną. Dowodzi ona dbałości 

Autora o jakość własnego dzieła naukowego i o pozytywne odczucia czytelnika. Wniesione 

uwagi, nie wpływają na ogólną, pozytywną ocenę pracy doktorskiej mgra Henryka Józefa 

Olszewskiego nt.: „Wzorce treningowe a zdolność startowa miotacza kulą - olimpijczyka”.  

Przedstawiona do oceny dysertacja doktorska, jest zamkniętą pracą naukowo-badawczą 

z nauk o kulturze fizycznej w zakresie teorii sportu. Zawiera i uzupełnia rozwiązania aktualne 

dla tej dziedziny nauki. Praca w pełni odpowiada wymaganiom stawianym rozprawom dok-

torskim w zakresie nauk o kulturze fizycznej.  

Biorąc pod uwagę wysoki poziom merytoryczny, metodologiczny oraz współczesne 

podejście do postawionego problemu badawczego, wnioskuję do Wysokiej Rady Wy-

działu Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu o do-

puszczenie mgra Henryka Józefa Olszewskiego do dalszego postępowania w przewodzie 

o nadanie stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej. 

 

 


