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Recenzja rozprawy doktorskiej Michała Rowieckiego pt. „Style radzenia sobie ze stresem 
oraz poczucie lęku wśród mężczyzn uprawiających ekstremalne formy narciarstwa” 
 
 
Sporty ekstremalne, która są zjawiskiem stosunkowo nowym, stanowią niezwykle 

interesujący fenomen społeczny i psychologiczny. Można by nawet powiedzieć, że stanowią 

swoisty naturalny eksperyment psychologiczny, które może nam dostarczyć nowej wiedzy o 

meandrach ludzkiej motywacji i emocjonalności. Z tego też względu uważam wybór tematu 

problemu pracy za bardzo trafny. Autor podjął się analizy stosunkowo nowej dziedziny 

sportu, postawił ciekawy problem badawczy, do którego dopasował w zasadzie prawidłowo 

techniki badawcze. Praca już w punkcie wyjścia jest nowatorska i dobrze pomyślana. 

 Recenzowana rozprawa doktorska ma charakter studium empirycznego i do tego 

charakteru dostosowane jest jej struktura. Praca składa się ze Wstępu i pięciu rozdziałów, 

które oddają poszczególne fazy procesu badawczego.  

Wstęp zdaje krótko sprawę z zamysłu badawczego i sposobu jego realizacji. W 

rozdziale pierwszym autor definiuje podstawowe kategorie używane w pracy zarówno 

psychologiczne, jak i te, które odnoszą się do sportów ekstremalnych. Rozważania autora są 

dość sumaryczne, ale na tyle, precyzyjne, że pozwalają na skonstruowanie celu badania i 

hipotez. Być może należałoby w tym rozdziale wprowadzić osobny podrozdział o kategorii 

lęku, która jest jedną z kategorii występujących w tytule pracy, choć oczywiście problemy 

związane z tą kategorią występują w rozważaniach o stresie.  

W Rozdziale II przedstawione jest cel i hipotezy przyjęte w pracy. Zarówno cel pracy 

jak i hipotezy sformułowane są prawidłowo. Przydałoby się jednak choć krótkie uzasadnienie 

hipotez, choć ich źródło można się domyślić z poprzedniego rozdziału. W rozdziale tym 

przedstawiona jest też procedura badania, a także zaprezentowane są techniki badawcze. Nie 
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mam zastrzeżeń co do procedury i technik wystandaryzowanych, które są dobrane 

prawidłowo. Co do ankiety przygotowanej przez autora, to większość pytań w niej zawartych 

przynosi informacje przydatne, ale są też pytania, które wzbudzają wątpliwości 

metodologiczne np. „Czy jest Pan szczęśliwy?” lub „Czy odczuwa (lub odczuwał) Pan lek 

uprawiając narciarstwo?”. Kategorie „szczęście” czy „lęk” są niezwykle wieloznaczne i 

zadając w ten sposób pytanie nie wiemy tak naprawdę, co osoby badane pod nie podkładają. 

Z tego też względu w badaniach psychologicznych nie zadaje się pytać wprost, ale indaguje 

się osoby badane o różne wyznaczniki behawioralne lub emocjonalne. W ankiecie znajduje 

się też mini ankieta dotycząca wartości. Myślę, że lepiej byłoby, gdyby autor sięgnął po 

któryś ze standaryzowanych kwestionariuszy wartości oparty na solidnych podstawach 

teoretycznych.  Uważam też, że idealnym narzędziem do badania motywów uprawiania 

sportów ekstremalnych byłyby metody jakościowe takie jak otwarty wywiad kategoryzowany 

czy rozmowa ukierunkowana i namawiałbym autora pracy, żeby w swoich przyszłych 

studiach na ten temat rozważył taką możliwość. Dałoby to możliwość uzupełnienia danych 

ilościowych o informacje uzyskane bezpośrednio od osób badanych.  

W kolejnym Rozdziale III omówione są wyniki badań, czyli znaczące i nieznaczące 

statystycznie korelacje między zmiennymi. Autor zebrał bardzo obszerny materiał 

empiryczny, który przedstawił przejrzyście w licznych tabelach. Takie przedstawienie 

wyników jest całkowicie uzasadnione, gdyż odpowiada sposobowi sformułowania hipotez. 

Niemniej jednak wydaje mi się, że bogaty materiał empiryczny mógłby być poddany bardziej 

wyrafinowanej obróbce statystycznej takiej jak analiza wariancji czy analiza regresji, które 

ujawniłyby być może wewnętrzne zależności między czynnikami wyróżnionymi w pracy. 

Konsekwencją Rozdziału III jest Rozdział  IV, w którym autor pokazuje, jakie 

hipotezy się potwierdziły a jakie nie. Rozdział jest krótki, ale bardzo treściwy i przynosi 

wszelkie potrzebne informacje.  



 3 

Rozdział V stanowi podsumowanie badań w dyskusji wyników. Autor zestawił 

uzyskane przez siebie wyniki z danymi z literatury przedmiotu. Pokazał, w których punktach 

jego własne badania wnoszą nową wiedzę do tematu. Wskazał też na ograniczenia badań 

własnych i możliwości ich kontynuowania.  

Konkludując: uważam, że recenzowana rozprawa doktorska spełnia wszelkie wymogi 

stawiane rozprawom doktorskim w „Ustawie o stopniach i tytule naukowym”. Jest rzetelnym 

studium empirycznym wnoszącym nową wiedzę do przedmiotu badań napisanym bardzo 

przejrzystym językiem.  Wnioskuję więc o dopuszczenie doktoranta do dalszych etapów 

przewodu doktorskiego.  


