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Recenzja rozprawy doktorskiej magistra Grzegorza Kurowskiego pt. „Wpływ sprawności fizycznej na 
jakość życia słuchaczy Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu"

Przygotowanej pod kierunkiem prof. US dr hab. Danuty Umiastowskiej

Podstawą wydania opinii jest pismo prof.US dr hab. Renaty Urban - Przewodniczącej Rady Naukowej 
Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej w Uniwersytecie Szczecińskim z dnia 9.02.2021 (NKF.4010.9.2018).

Oświadczenie: Recenzent oświadcza, że nie posiada żadnych interesów w odniesieniu do recenzowanej 
pracy, a tematyka projektu mieści się w nurcie jego zainteresowań badawczych.

1. Uzasadnienie problemu badawczego.

Siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej pozostają w stałej gotowości do realizacji różnych rodzajów 
misji. Żołnierze są odpowiedzialni za wypełnianie zadań i obowiązków w czasie pokoju oraz podczas 
operacji wojskowych. Sprawność i aktywność fizyczna żołnierzy w aspekcie jakości życia są coraz 
częstszym przedmiotem prowadzonych badań i dyskusji nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. 
Współczesny żołnierz powinien być świadomy tego, że im wyższy jest poziom techniczny sprzętu 
uzbrojenia, tym wyższa będzie wymagalność od niego sprawności i aktywności fizycznej oraz sprawności 
psychicznej. Podstawowym warunkiem wykonywania zawodu żołnierza zawodowego powinna być jego 
sprawność fizyczna. To od niej zależy, jaką przestrzeń poczucia jakości życia żołnierz zbuduje w 
przyszłości w aspekcie biologicznym i społecznym. Poziom poczucia jakości życia ma duży wpływ na efekt 
i satysfakcję z wykonywania zawodu żołnierza zawodowego. Cieszy fakt, że badaniami tego rodzaju 
objęci są funkcjonariusze służb mundurowych, a w szczególności słuchacze Szkoły Podoficerskiej Wojsk 
Lądowych w Poznaniu.

Recenzowana praca jest jedną z nielicznych poruszającą wiele aktualnych interesujących zagadnień 
związanych z budową somatyczną, oceną charakterystyki sprawności fizycznej oraz analizą poczucia 
jakości życia i poziomu aktywności fizycznej słuchaczy Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w 
Poznaniu. W związku z tym uzyskanie wiedzy na temat wpływu poziomu sprawności i aktywności 
fizycznej na poczucie jakości życia żołnierzy zawodowych w trakcie kursu podoficerskiego wydaje się 
ważnym zagadnieniem naukowym. Pan mgr Grzegorz Kurowski podjął zatem temat, którym zajmowało 
się niewielu autorów. Badania nie zawsze były jednoznaczne i najczęściej dotyczyły wąskiego problemu 
(były traktowane przyczynowo) podczas gdy wybór tematu wpisuje się w nurt badań z zakresu 
poszukiwania wiarygodnych zależności pomiędzy sprawnością i aktywnością fizyczną, a jakością życia 
żołnierzy w korpusie kandydatów na podoficerów zawodowych. Ujęcie tematu pracy przez Doktoranta 
ma charakter wielopłaszczyznowy.

Z tych względów temat w pełni zasługuje na potraktowanie jako dysertacja doktorska. Posiada walory 
poznawcze do nauk o kulturze fizycznej, a wyniki mogą być wykorzystane przez naukowców, dowódców 
oraz instruktorów wychowania fizycznego w wojsku.



2. Struktura pracy

Przedstawiona do recenzji praca liczy 135 stron wraz z piśmiennictwem, streszczeniem w języku polskim 
i angielskim oraz aneksem. Całość materiału statystycznego w części głównej jest zaprezentowana w 
formie 26 rycin 32 tabel. Struktura pracy oddaje główne elementy procesu wielotwórczego. Autor 
przyjął klasyczny układ rozdziałów dysertacji doktorskiej z wydzielonymi pięcioma rozdziałami: 
teoretyczne podstawy pracy, metodologiczne podstawy pracy, wyniki badań, dyskusja i podsumowanie 
oraz wnioski.

3. Ocena merytoryczna pracy

Doktorant uzasadnia problem naukowy w sposób przekonywujący powołując się na dobrze dobrane 
piśmiennictwo, które obejmuje 153 publikacje, z czego 25 % to publikacje w języku angielskim z 
ostatnich 20 lat oraz 11% to publikacje w języku angielskim z ostatniego dziesięciolecia.

W części pierwszej pracy przedstawiono teoretyczne podstawy problemu badawczego, szczególnie 
koncentrując się na kwestiach roli komponentów sprawności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie oraz 
poczucie jakości życia w kontekście wykonywania zawodu żołnierza. W wyniku dokonania przeglądu 
literatury przedmiotu Doktorant przedstawił zasadniczy, główny cel podjętych badań, który został 
sformułowany poprawnie. Sprowadza się on do rozwiązania siedmiu zagadnień naukowych, którym 
autor nadaje postać pytań badawczych.

Pytania te, moim zdaniem są rozstrzygalne przy zastosowaniu odpowiednich metod oraz poprawnie 
postawione. Ponadto są pytaniami nowymi. Tak więc Doktorant właściwie określa pytania badawcze.

Badania zostały przeprowadzone w celowo dobranej próbie badawczej 273 osób (w tym 76 (28%) 
szeregowych i 197 (72%) starszych szeregowych) w wieku 20-44 lat.

Zastosowany materiał badawczy nie budzi wątpliwości. Autor zastosował w pracy metodę sondażu 
diagnostycznego i testu osiągnięć szkolnych oraz test sprawności fizycznej EUROFIT i próby sprawności 
fizycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 roku. 
Przeprowadzono pomiary antropometryczne masy i wysokości ciała. Analizę statystyczną wykonano za 
pomocą programu Statistica 10 StatSoft Polska. Wszystkie hipotezy weryfikowano na poziomie p= 0,05.

Dobrane w ten sposób metody i pozostałe elementy postępowania moim zdaniem spełniają wymagania 
wystarczalności i stanowią dobrą bazę do uogólnień.

Autor w sposób szczegółowy przedstawia wyniki badań własnych, spośród których należy wymienić:

- związki cech somatycznych ze stopniem wojskowym, wiekiem oraz zmiennymi socjalnymi,

-jakość życia badanych żołnierzy,

- związki między jakością życia, a sprawnością fizyczną badanych żołnierzy,

- związki między jakością życia, a aktywnością fizyczną badanych żołnierzy.

Przedstawione wyniki badań zostały uzupełnione szczegółowym komentarzem w tekście rozprawy 
doktorskiej. Analiza wyników poszczególnych parametrów badanych w pracy jest przedstawiona w 
sposób jasny i przejrzysty dając czytelnikowi pełen obraz zaobserwowanych zmienności w badanym 
zespole. W dyskusji Autor przeprowadza poprawną interpretację badań porównując badanych żołnierzy 
między innymi do funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej i żołnierzy zawodowych Sił Powietrznych 
Rzeczypospolitej Polskiej. Uzyskane wyniki pozwalają jednoznacznie odpowiedzieć na cel i hipotezy 
badawcze.



4. Podsumowanie recenzji

Z recenzenckiego obowiązku zwracam uwagę na kilka wątpliwości i niedociągnięć, które pojawiły się w 
tekście recenzowanej dysertacji doktorskiej:

- w spisie treści str.2 znajduje się podrozdział 2.3 Hipotezy i pytania badawcze, wskazane byłoby: Pytania 
i hipotezy badawcze,

- stwierdzono brak układu chronologicznego piśmiennictwa w tekście- str. 5, 6, 8,10,11, 21, 95,

- w podrozdziale 2.5. Metody badań str. 29 wskazane byłoby precyzyjnie opisać badania pomiarów 
somatycznych oraz przedstawić wzór do obliczenia nadwagi i otyłości,

- w podrozdziale 2.7 Materiał badawczy - str.35 jest „... Wszyscy słuchacze w trakcie kursu 
podoficerskiego w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych..." powinno być „Wszyscy słuchacze w trakcie 
kursu podoficerskiego w Wielkopolskiej Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. bryg. Franciszka 
Seweryna Włada w Poznaniu"

- str. 102 Wniosek 1 jest „Wymiar poznawczy jakości życia statystycznie istotnie koreluje z poziomem 
zdolności motorycznych, między innymi ze zwinnością, siłą statyczną i siłą tułowia" powinno być „ 
Wymiar poznawczy jakości życia statystycznie istotnie koreluje z poziomem zdolności motorycznych- 
zwinnością, siłą statyczną i siłą tułowia".

- w streszczeniu w języku polskim str. 103 i angielskim str.106 jest „... pomiary antropometryczne masy 
i wysokości ciała zgodnie z zasadami antropometrii (Stupnicki 2016)..." powinno być „... pomiary 
antropometryczne masy i wysokości ciała wykonane zgodnie z techniką R. Martina opisaną przez Z. 
Drozdowskiego (1998)",

Pomimo wyróżnionych powyżej uwag recenzenta jestem przekonany, że tematyka pracy oraz sposób 
realizacji podjętego problemu badawczego pozytywnie wyróżnia mgr. Grzegorza Kurowskiego na tle 
badań w obszarze nauk o kulturze fizycznej. Stwierdzam, że zaproponowane badania wniosą 
interesujące w aspekcie naukowym treści do wiedzy z zakresu nauk o kulturze fizycznej.

5. Konkluzja końcowa

Na podstawie powyższych rozważań odnoszących się do recenzowanej dysertacji doktorskiej pana 
mgr. Grzegorza Kurowskiego pt. „Wpływ sprawności fizycznej na jakość życia słuchaczy Szkoły 
Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu" stwierdzam, że Doktorant wykazał się umiejętnością 
wyboru ważnego i aktualnego problemu badawczego rozwiązując poprawnie sformułowane założenia 
poznawcze. Uwzględniając powyższe dokonania Doktoranta, stawiam wniosek do Wysokiej Rady 
Naukowej Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego o dopuszczenie Pana mgr. 
Grzegorza Kurowskiego do dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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