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Recenzja
rozprawy doktorskiej mgr Grzegorza Kurowskiego pt. „Wpływ sprawności fizycznej 

na jakość życia słuchaczy Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu”

Pod pojęciem sprawności fizycznej, rozumianej także często jako sprawność ruchowa, za 
Gilewiczem i Trześniowskim (Drozdowski Z.: Antropometria w wychowaniu fizycznym. 
AWF, Poznań 1998, s.110) przyjmujemy, że jest to gotowość organizmu ludzkiego do 
podejmowania i rozwiązywania trudnych zadań ruchowych w różnych sytuacjach życiowych, 
wymagających siły, szybkości, zręczności, gibkości, zwinności i wytrzymałości, jak również 
pewnych nabytych i ukształtowanych umiejętności i nawyków ruchowych opartych o 
odpowiednie uzdolnienia ruchowe i stan zdrowia.

Z kolei w koncepcji health-related fitness (H-RF), sprawność fizyczna obejmująca funkcje 
krążeniowo-oddechowe, względną szczupłość ciała, siłę mięśniową i wytrzymałość oraz 
gibkość związane są z wyższą jakością życia i posiadają znaczenie w zapobieganiu 
większości problemów zdrowotnych (Howley, Franks 1997 za Osińskim 2018, s. 30).

Według WHO, jakość życia to postrzeganie przez jednostkę swojej pozycji w życiu w 
kontekście kultury, systemu wartości, w którym ona żyje, w relacji do własnych celów, 
oczekiwań, standardów i zainteresowań (za Woynarowską: Edukacja zdrowotna. Podręcznik 
akademicki. PWN, Warszawa 2008, s. 41). Jak pisze Profesor Woynarowska, jednym z jej 
głównych determinantów jest zdrowie. Dotyczy ono tych aspektów życia, które wiążą się ze 
zdrowiem i działaniami w celu jego utrzymania, ma wymiar subiektywny i obiektywny. 
Pomiar jakości życia związanej ze zdrowiem jest wykorzystywany w medycynie, jest także 
przedmiotem zainteresowań zdrowia publicznego i promocji zdrowia (Woynarowska 2008, s. 
42-43).

Przytoczone przykłady definicji sprawności fizycznej i jakości życia wskazują na silny 
związek ze zdrowiem, które dla współczesnego żołnierza będzie predyktorem osiągania 
wytyczonych celów związanych ze zdolnością bojową zarówno w warunkach pokojowych 
jak i zagrożenia.

Tematyka badań dotycząca przedstawicieli służb mundurowych, w tym żołnierzy jest 
często podejmowana w różnych środowiskach akademickich. W bogatym piśmiennictwie są 
wyniki badań żołnierzy różnych formacji, kadetów szkół podchorążych i oficerskich 
dotyczące oceny poziomu rozwoju somatycznego i motorycznego, uwarunkowań społeczno- 
środowiskowych wybranych cech morfo-funkcjonalnych, efektów szkolenia czy też 
zachowań zdrowotnych. Również wyniki realizowanych projektów badawczych w tej 
tematyce były prezentowane na konferencjach naukowych. Mniej jest natomiast prac 
dotyczących wzajemnych związków budowy ciała, sprawności fizycznej, komponentów ciała 
ze zdrowiem żołnierzy, a do nielicznych należą podejmujące kompleksowe ujęcie sprawności 
fizycznej w koncepcji health-related fitness (H-RF) z jakością zdrowia. W obszary wyżej 



wymienionych zagadnień wpisuje się praca mgr Grzegorza Kurowskiego, która jest 
oryginalna, ma wymiar naukowy i walory praktyczne.

Celem pracy jest ocena poziomu sprawności i aktywności fizycznej żołnierzy oraz 
wzajemnych związków między sprawnością ukierunkowaną na zdrowie a aktywnością i 
poczuciem jakości życia. Badania zostały przeprowadzone we wrześniu i październiku 2018 
roku wśród 273 słuchaczy (w tym 76 szeregowych i 197 starszych szeregowych) kursu 
podoficerskiego w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w wieku 20-44 lat. Na 
poczet prezentowanej pracy Autor wykorzystał metody antropometryczną, sondażu 
diagnostycznego i testy osiągnięć szkolnych.

Do oceny sprawności fizycznej w ujęciu zdrowia (H-RF) badanych zespołów wykorzystano 
komponenty morfologiczne (wysokość i masę ciała, na podstawie których wyliczono 
wskaźnik BMI), mięśniowo-szkieletowe (pomiary gibkości, siły mięśni kończyn górnych i 
dolnych oraz tułowia), krążeniowo-oddechowe (pomiar wytrzymałości).

W ocenie aktywności fizycznej badanych wykorzystano skróconą wersję (zawierająca 7 
pytań) Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (IPAQ). Na podstawie 
uzyskanych informacji, wyliczono każdemu respondentowi tygodniowy wydatek 
energetyczny, a następnie wyodrębniono cztery wskaźniki aktywności fizycznej oraz trzy 
kategorie poziomu podejmowanej aktywności fizycznej (wysoka, umiarkowana, 
niewystarczająca).

Pomiar poczucia jakości życia badanych zespołów (wymiar poznawczy i wymiar 
przeżyciowy) oceniono kwestionariuszem „Skali poczucia jakości życia" (Kowalik 1993). 
Informacje dotyczące środowiska społeczno-ekonomicznego respondentów zebrano na 
podstawie autorskiego kwestionariusza ankiety.

Zebrany materiał opracowano jedno- i wielowymiarowymi metodami statystycznymi 
wykorzystując program Statistica 10 StatSoft Polska.

Wyniki badań Autor dysertacji przedstawia na 55 stronach tekstu, w którym zawarto 25 
tabel i 26 rycin. Uzyskane wyniki badań, Autor porównuje z innymi autorami oraz weryfikuje 
postawione hipotezy (rozdział „Dyskusja i podsumowanie").

Rozdział piąty zatytułowany „Wnioski” zawiera sześć stwierdzeń, które są odpowiedzią na 
postawione pytania badawcze Autora.

Kolejne części dysertacji to streszczenia w języku polskim i angielskim, spis rycin, tabel, 
wykaz cytowanej literatury oraz aneks.

Przedstawiona do oceny dysertacja liczy 135 stron wydruku komputerowego i obejmuje 
spis treści, objaśnienia użytych skrótów, wprowadzenie, cztery rozdziały główne, wnioski, 
streszczenia w języku polskim i angielskim, wykaz rycin, tabel, a także wykaz (w układzie 
alfabetycznym) cytowanego piśmiennictwa oraz aneks. W tekście opracowania zamieszczono 
32 tabele i 26 rycin. Stwierdzam zgódhość treści z tematem pracy doktorskiej.

W strukturze pracy należy w rozdziale drugim dotyczącym metodologicznych podstaw 
pracy skorygować poprawność zapisu w podrozdziale 2.3 .Wcześniej stawiamy problemy 
badawcze, a następnie hipotezy. Ponadto, cytowane piśmiennictwo proponuję przenieść za 
wnioskami, następnie wykaz tabel, rycin i aneks. Rozdział piąty, w którym są głównie 
stwierdzenia, proponuję skorygować w nazwie na „Stwierdzenia i wnioski”.



W pierwszej części dysertacji (Wprowadzenie), Autor opisuje zmiany organizacyjne i 
jakościowe jakie dokonały się w polskim wojsku po wstąpieniu do NATO oraz 
charakteryzuje 3-letni cykl szkoleniowy żołnierzy związany z osiąganiem zdolności bojowej 
do wykonywania pełnego zakresu zadań w ramach operacji reagowania kryzysowego, 
pokojowego i stabilizacyjnego. Wskazuje (za byłym generałem broni Zbigniewem 
Głowienko) na braki w wyszkoleniu ogólnym kadry oficerskiej oraz działania naprawcze w 
obszarach regulaminów, strzelania, kształcenia obywatelskiego i wychowania fizycznego. 
Akcentuje wprowadzenie dla kadry 4 godzin w tygodniu na praktyczne szkolenie 
uzupełniające z wychowania fizycznego. W części końcowej podsumowuje potrzebę 
prowadzenia badań sprawności fizycznej żołnierzy na potrzeby opracowań programów 
nauczania, a także promocji zdrowia i wychowania poprzez uczestnictwo w kulturze 
fizycznej.

Oceniając ten fragment dysertacji stwierdzam dobrze uzasadniony wybór tematu pracy.
„Teoretyczne podstawy pracy” jest pierwszym rozdziałem recenzowanej przeze mnie 

pracy. W pierwszym podrozdziale (Obszar poszukiwań) Autor pracy przedstawia zasady 
rekrutacji kandydatów na podoficerów Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych akcentując 
trzy etapy oceny poziomu sprawności fizycznej. W drugim podrozdziale zatytułowanym 
„Rola komponentów sprawności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie (H-RF)”, Autor pracy 
charakteryzuje komponenty morfologiczne, mięśniowe, motoryczne, krążeniowo-oddechowe 
i metaboliczne powołując się na liczne opracowania podkreśla znaczenie wyników badań. W 
następnym podrozdziale (Prozdrowotne znaczenie aktywności fizycznej w WP) opisuje 
zagrożenia dla zdrowia związane z hipokinezją przytaczając wyniki badań innych autorów. 
Czwarty podrozdział (Poczucie jakości życia w kontekście wykonywania zawodu żołnierza 
WP), Autor dysertacji opisuje związki jakości życia ze zdrowiem oraz charakteryzuje główne 
podejścia praktyczne w pomiarze jakości życia (ekonomiczne, statystyczne i psychologiczne).

Oceniając ten rozdział stwierdzam, że Autor dysertacji wykazał się znajomością literatury 
(w tym terminologii) związanej z tematem pracy. Jednak, w tej części pracy, moim zdaniem 
na wstępie brakuje definicji sprawności fizycznej, np. Gilewicza i Trześniowskiego, 
Osińskiego czy innych. W przytoczonych licznych pracach brakuje wyników realizowanego 
projektu wśród pilotów wojskowych przez pracowników Katedry Antropologii poznańskiej 
AWF. Ponadto, w przytaczanych wynikach należy skrupulatnie podawać wszystkie wartości 
po przecinku, np. w pracy Asienkiewicz, Kwapich 2015. Pojawiają się również nieliczne błędy 
stylistyczne (s. 15, wers 17 od góry; s. 17, wers 15 od dołu).

Metodologiczne podstawy pracy jest drugim głównym rozdziałem pracy, w którym 
wyodrębniono osiem podrozdziałów. Autor uzasadnia podjęty temat badań, przedstawia cel 
pracy, który dotyczy oceny poziomu sprawności i aktywności fizycznej żołnierzy oraz 
wzajemnych związków między sprawnością ukierunkowaną na zdrowie a aktywnością i 
poczuciem jakości życia. W dalszój części prezentuje hipotezy i problemy badawcze, 
zmienne i wskaźniki, metody badań, procedurę i organizację badań, materiał badawczy oraz 
opracowanie statystyczne.

W mojej ocenie rozdział jest dobrze przedstawiony, chociaż są uwagi i propozycje. Jak 
wcześniej wspomniałem, należy odwrócić kolejność zapisu- najpierw stawiamy problem 
badawczy, a następnie hipotezy. W pytaniach badawczych należy dopisać „deklarowane”. W 



podrozdziale 2.4. przy zmiennych ilościowych jest niepoprawny zapis- powinno być 
wysokość ciała zamiast wzrost. Przy opisie metod wykorzystanych na poczet pracy, brakuje 
zapisu metody antropometrycznej, technika pomiaru. Z kolei przy opisie badań, również brak 
informacji kto przeprowadził badania (Autor, czy zespół kierowany przez Doktoranta), w 
jakim środowisku (miejscowości- w tytule jest informacja, ale w tej części należało by 
powtórzyć), w jakich godzinach wykonywano pomiary cech somatycznych (czy brano pod 
uwagę okołodobowe wahania rytmu biologicznego) oraz niepoprawne cytowanie (Stupnicki 
2016), w którym nie ma opisu pomiaru wysokości i masy ciała. Proponuję pozycję Prof. 
Zbigniewa Drozdowskiego Antropometria w wychowaniu fizycznym, AWF, Poznań 1998, 
która oparta jest na podręczniku Martina. W podrozdziale 2.6. należy na wstępie podać 
informacje o zgodzie na przeprowadzenie badań Komisji Bioetycznej, a następnie przejść do 
opisów kolejnych czynności. Warto również uzupełnić informacje o kryterium jakie 
zastosowano w wyodrębnieniu kategorii wielkości zamieszkiwanego środowiska oraz o 
obliczeniu wieku kalendarzowego badanych. Każda praca dyplomowa (w tym doktorska) jest 
promocją środowiska, dlatego proponuję włączyć kilka fotografii.

Dokonując oceny tego rozdziału, stwierdzam poprawny dobór materiału, metod, technik i 
narzędzi badawczych oraz wykorzystane przez Autora analizy statystyczne. Podkreślić należy 
przeprowadzenie badań pilotażowych.

Rozdział trzeci zatytułowany „Wyniki badań” obejmuje osiem podrozdziałów i stanowi on 
główną część dysertacji. Wyodrębnione podrozdziały zawierają charakterystyki liczbowe 
dotyczące związków cech somatycznych z wybranymi zmiennymi społecznymi, 
podejmowaną aktywnością fizyczną badanych, zróżnicowania poziomu sprawności fizycznej, 
jakości życia respondentów, związków między parametrami somatycznymi a sprawnością 
motoryczną badanych, współzależności jakości życia ze sprawnością fizyczną oraz 
aktywnością fizyczną badanych zespołów.

Opisy uzyskanych wyników oraz ich prezentacja tabelaryczna oraz graficzna są czytelne i 
przejrzyste. Język i styl opisywanych wyników nie budzą zastrzeżeń Wykorzystane przez 
Autora metody statystyczne są adekwatne do potrzeb prezentowanej pracy.

Drobna uwaga przy opisach wyników dotyczy powoływania się na załączone w tekście 
tabele i ryciny oraz terminologię, np. s. 93 wers 1 od góry, zamiast „wzrost” powinna być w 
zapisie wysokość ciała.

Kolejna część pracy to Dyskusja i podsumowanie. Autor pracy porównuje wyniki badań 
własnych z innymi autorami oraz weryfikuje postawione hipotezy badawcze. W tej części 
dysertacji Autor przedstawia zróżnicowanie aktywności i sprawności fizycznej oraz typologię 
jakości życia porównywanych zespołów.

W ocenie tej części dysertacji, stwierdzam dobrą znajomość literatury krajowej i 
obcojęzycznej (szczególnie współczesnej), która pozwoliła Autorowi na dojrzałą naukowo 
dyskusję. Uwagi dotyczą stylistycznej strony opisu wyników, np. s.96 (wers 4 od dołu), 
należy skorygować zapis zdania; s.98 (wers 12 od dołu), nie można uzyskać dużo niższego 
wyniku masy ciała, poprawny zapis „przeciętnie niższe wartości masy ciała charakteryzowały 
kandydatów...... na tej samej stronie (7 wers od góry), zdania nie rozpoczynamy liczbą;
s.99 - przy opisie wyników odnosimy się do średnich arytmetycznych (przeciętnych), które w 
zapisie należy uzupełnić.



W kolejnym rozdziale (Wnioski), Autor stwierdza, że wymiar poznawczy jakości życia 
badanych zespołów (odnoszący się do refleksyjnej oceny własnego życia) istotnie koreluje z 
poziomem zdolności motorycznych. Z kolei, wymiar przeżyciowy jakości życia żołnierzy 
(odnoszący się do samopoczucia odczuwanego w danym okresie) istotnie koreluje z 
poziomem zdolności motorycznych badanych w kategoriach wieku 26-30 i 31-35 lat. 
Stwierdza korelację wymiaru poznawczego jakości życia z aktywnością fizyczną badanych 
oraz wskazuje zmienne najbardziej różnicujące (kategorie wieku badanych i kategorie 
aktywności fizycznej). W dalszej części tego rozdziału, Doktorant proponuje praktyczne 
wykorzystanie uzyskanych wyników w podnoszeniu poziomu sprawności fizycznej, bardziej 
aktywnej postawy wobec uczestnictwa w kulturze fizycznej, a także w opracowaniu testu 
sprawności fizycznej uwzględniającego komponenty zgodnie z koncepcją H-RF. Stwierdzenia 
i wnioski są zgodne wynikami badań.

W zdaniu poprzedzającym stwierdzenia (s. 102) należy uzupełnić informację w zapisie 
„oraz wyniki analiz statystycznych", ponieważ przeprowadzone badania nie upoważniają do 
stwierdzeń i wniosków. Uwaga do pierwszego stwierdzenia dotyczącego istotnych korelacji 
wymiaru poznawczego jakości życia badanych ze zdolnościami motorycznymi. Autor 
wymienia niektóre zdolności motoryczne, należy uzupełnić wymieniając wszystkie. W 
stwierdzeniach (za wyjątkiem 3), należy dopisać kogo dotyczą wyniki (badanych żołnierzy).

Streszczenia w języku polskim i angielskim są zwięzłe, przedstawiające najistotniejsze 
informacje związane z podjęciem badań, częścią metodologiczną, wyniki badań oraz 
stwierdzenia i wnioski. Uwaga dotyczy uzupełnienia informacji w części metodologicznej, o 
której wcześniej pisałem.

W dalszej części pracy zawarto wykazy rycin (26 pozycji) i tabel (32 pozycje).
Piśmiennictwo jest kolejną częścią recenzowanej dysertacji, zawiera 153 pozycje (w tym 

45 obcojęzyczne) i jest zgodne z podjętym tematem pracy. Podkreślić należy znajomość 
współczesnej literatury zarówno krajowej jak i anglojęzycznej. Dobra znajomość 
piśmiennictwa pozwoliła Autorowi uzasadnić wybór tematu pracy oraz wysoki poziom 
dyskusji. Uwaga dotyczy uzupełnienia pozycji z historii badań żołnierzy przez antropologów 
poznańskiej AWF. Ponadto należy uzupełnić w pozycji 20 strony artykułu, podać pełną 
nazwę „Przekład’ w pozycji 38,

Aneks jest ostatnią częścią pracy, która zawiera sześć załączników (wzory kwestionariuszy 
ankiet, kartę badań). W załączniku 1, należy skorygować zapis „Dane antropomotoryczne” na 
„Dane somatyczne” , które dotyczą wysokości i masy ciała.

Podsumowując, struktura pracy i układ rozdziałów są typowe dla rozpraw doktorskich i 
nie budzą zastrzeżeń. Autor prezentowanej dysertacji wykazał się dobrą znajomością 
literatury zarówno krajowej jak i obcojęzycznej oraz posługuje się poprawną terminologią. 
Potrafi uzasadnić celowość podjętego tematu badań, metodologicznie poprawnie 
sformułować cel pracy, problemy i hipotezy badawcze oraz szczegółowo opisać metody, 
techniki i narzędzia badawcze. Materiał oraz szeroki zakres analiz statystycznych w pełni 
pozwolił Doktorantowi na weryfikację postawionych problemów badawczych i hipotez. 
Analiza wyników, a także formy prezentacji (w tym tabelaryczna, opisowa i graficzna) 
przedstawione zostały poprawnie z dużą starannością. Magister Grzegorz Kurowski potrafi 
prowadzić dyskusję weryfikując wyniki badań z innymi autorami, a także poprawnie 



formułować stwierdzenia i wnioski. Stwierdzam, że postawiony przez Autora cel pracy został 
w pełni zrealizowany. Styl i język napisanej pracy oceniam jako poprawne. Podkreślić należy 
wysoki poziom analiz statystycznych.

Podjęty temat przez Doktoranta jest oryginalny, ma wymiar naukowy i aplikacyjny. Wyniki 
badań uzupełniają wiedzę dotyczącą poziomu sprawności i aktywności fizycznej żołnierzy 
oraz wzajemnych związków między sprawnością ukierunkowaną na zdrowie a aktywnością i 
poczuciem jakości życia.

Mimo wymienionych wcześniej uwag odnoszących się do strony formalnej, recenzowaną 
pracę doktorską mgr Grzegorza Kurowskiego pt. „Wpływ sprawności fizycznej na jakość 
życia słuchaczy Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu” oceniam pozytywnie. 
Rozprawa doktorska spełnia warunki określone art. 13 ust.l Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 
2017 r. poz.1789) w zw. z art. 179 ust.2 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.1669 
ze zm.). Praca kwalifikuje Doktoranta do nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk o 
kulturze fizycznej. Na tej podstawie wnoszę do Wysokiej Rady Naukowej Instytutu Nauk o 
Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego o dopuszczenie mgr Grzegorza 
Kurowskiego do dalszych, przewidzianych regulaminem przyznawania stopnia doktora, 
etapów przewodu doktorskiego.

Zielona Góra, 25.03.2021 r.


