
 

 

Warszawa, 21 września 2020 

Dr hab. Izabela Krejtz, 

Prof. Uniwersytetu SWPS,  

Interdyscyplinarne Centrum Stosowanych Badań Poznawczych 

Instytut Psychologii  

 

 

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Anny Rędzio 

„Paradoksalne efekty zagrożenia stereotypem: kiedy i dlaczego negatywne stereotypy 

poprawiają funkcjonowanie poznawcze?” 

napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosława Kofty 

 

 

Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska mgr Anny Rędzio wpisuje się nurt badań 

nad mechanizmami i skutkami zjawiska zagrożenia stereotypem. Rozprawa zawiera elementy 

nowatorskie poszerzające wiedzę na temat czynników związanych z występowaniem 

paradoksalnych efektów zagrożenia stereotypem. Przedstawionym celem serii trzech badań 

eksperymentalnych była replikacja i pogłębienie wiedzy na temat czynników warunkujących 

wystąpienie paradoksalnych efektów wskazujących na polepszenie wykonania zadań w grupie 

osób silnie identyfikujących się z daną dziedziną, tu specyficznie z matematyką. Cel ten 

uważam za zrealizowany.  

Doktorantka zainteresowała się rolą przeszłych doświadczeń w nauce matematyki, 

jako czynnika sprzyjającego pojawieniu się efektów zagrożenia stereotypem sprzecznych z 

klasycznymi. Największa poprawa wykonania zaobserwowana została dla zadań trudnych, 

zgodnie z przewidywaniami w grupie studentek, które deklarowały poczucie sprawczości w 

kontekście matematyki, miały pozytywne doświadczenia z udziału w olimpiadach 

matematycznych i uważały matematykę za ważną dla siebie dziedzinę. 

Do mocnych stron rozprawy zaliczam część teoretyczną, z klarownym, zwięzłym, ale i 

w moim odczuciu kompletnym przeglądem dotychczasowych badań nad klasycznymi, jak i 

paradoksalnymi efektami zagrożenia stereotypem. Do zdecydowanie słabszych stron 

rozprawy zaliczam część raportującą wyniki analiz statystycznych, a także dyskusję wyników. 

Nie kwestionuję poprawności przeprowadzonych analiz, mam jednak liczne zastrzeżenia co do 

kompletności ich opisu oraz zgodności opisu z ogólnie przyjętymi standardami. Poniżej 

przedstawiam szczegółowe uwagi do poszczególnych części rozprawy. 

 

Część teoretyczna 

 



 

 

Silną stroną rozprawy jest jej część teoretyczna. Na podstawie przeglądu literatury 

Doktorantka stwierdza, iż problematyka paradoksalnych efektów zagrożenia stereotypem i ich 

moderatorów, nie była dotychczas systematycznie badana. Większość dotychczasowych 

badań skupiała się na osłabianiu negatywnych, klasycznych efektów zagrożenia stereotypem 

wskazując głównie na stałe cechy jednostki, które mogą być moderatorami obserwowanych 

zależności. Natomiast przedstawiona do recenzji rozprawa kładzie nacisk na osobiste 

doświadczenia jako czynnik motywujący do wytężonego wysiłku poznawczego w sytuacji 

zagrożenia stereotypem.  

Mgr Rędzio dokonała systematycznego przeglądu badań odwołując się do dostępnych 

metaanaliz poświęconych efektom zagrożenia stereotypem. Doktorantka sięga zarówno do 

klasycznych prac (np. Steele i Aronson, 1995) jak i najnowszych doniesień (np. Pennington i in. 

2016), nie zapominając o polskich badaczach zajmujących się problematyką zagrożenia 

stereotypem (np. Bedyńska i in. 2019). 

Doktorantkę cechuje elegancja w konstruowaniu wprowadzeń do poszczególnych 

części pracy. Sposób wprowadzania treści jest zwykle uporządkowany, rozdziały mają na 

wstępnie zarysowaną strukturę, Doktorantka definiuje pojęcia, konstrukty, którymi się 

posługuje w rozprawie, choć czasem zapomina podać referencje w odniesieniu do teorii, którą 

prezentuje (np. str. 21). 

Część teoretyczną rozpoczyna zwięzły i przejrzysty przegląd badań nad zagrożeniem 

stereotypem w różnych domenach, m.in. różnic płciowych, statusu ekonomicznego i 

społecznego, czy też wieku. Doktorantka klasyfikuje i egzemplifikuje konsekwentcje 

zagrożenia stereotypem w trzech kategoriach: natychmiastowych lub długotrwałych, 

indywidualnych lub grupowych, typowych lub paradoksalnych. Opisując społeczne 

konsekwencje zagrożenia stereotypem Doktorantka nie odwołuje się do żadnych doniesień z 

badań (str. 19-20). Nie jest jasne zatem, na jakiej podstawie wysuwane są w tej części wnioski 

dotyczące społecznych konsekwencji zagrożenia stereotypem, czy są to jedynie 

przypuszczenia i obserwacje. 

W części prezentującej mechanizmy leżące u podstaw zagrożenia stereotypem mgr 

Rędzio odwołuje się na artykułu przeglądowego, który opublikowała wraz z Promotorem w 

uznanym polskim czasopiśmie. Jako pierwszy z moderatorów efektów zagrożenia stereotypem 

Doktorantka opisuje lęk, w opisie zabrało odniesienia do autorów koncepcji, o której mgr 

Rędzio pisze na wstępie tej części (str. 21 akapit 1.).  

Kolejnym czynnikiem, jaki rozważa Doktorantka jest obciążenie pamięci roboczej. Aktywacja 

negatywnego stereotypu może prowadzić do ograniczenia zasobów pamięci roboczej. 

Doktorantka weryfikuje czy pamięć robocza pełni rolę: moderatora (badanie 1 i 2) i/lub 

mediatora (badanie 2 i 3) efektów zagrożenia stereotypem. Mam pewne wątpliwości, co do 

rozumienia przez Doktorantkę pojęcia pamięci roboczej oraz relacji między pamięcią roboczą 

a funkcjami wykonawczymi i inteligencją płynną. Pamięć robocza jest jedną z podstawowych 



 

 

funkcji wykonawczych (np. Diamond, 2013). Pamięć robocza koreluje silnie z inteligencją 

płynną, jednak testy mierzące te dwa konstrukty odnoszą się raczej do komplementarnych 

procesów, które facylitują wspólnie złożone procesy poznawcze (Shipstead i in., 2016). 

Chciałabym poprosić Doktorantkę o refleksję teoretyczną nad relacją między pamięcią 

roboczą, funkcjami wykonawczymi i inteligencją płynną.  Poniżej zamieszczam trzy cytaty z 

recenzowanej pracy, które wprowadzają zamieszanie terminologiczne: 
1.  „Rydell, Van Loo i Boucher (2014) skoncentrowali się natomiast na funkcjach wykonawczych. Nie są 

one wprawdzie podsystemem pamięci roboczej, jednak też mają znaczenie dla wykonywania zadań, a po 

aktywacji stereotypu ich funkcjonowanie jest częściowo upośledzone.” (str. 27) 

2. „Pamięć robocza należy do ogólnych zasobów poznawczych. Jest uznawana za jeden z głównych 

składników inteligencji płynnej (Chuderski, Taraday, Nęcka, Smoleń, 2012; Jastrzębski, Ciechanowska, 

Chuderski, 2018; Shipstead, Harrison, Engle, 2016)” (str. 57). 

3. „Teoretycznie, istotną rolę mogą tu odgrywać uzdolnienia ogólne (np. wysoka sprawność pamięci 

roboczej) … W obecnym projekcie dokonano pomiaru kilku hipotetycznych wskaźników wspomnianych 

zasobów, a mianowicie: - poziomu pamięci roboczej (z obszaru zdolności poznawczych ” (str. 61) 

 

 

Należy docenić, że prezentując różne podejścia teoretyczne, mgr Rędzio nie tylko je 

opisuje, ale przede wszystkim autorsko porównuje. Pokazuje to tym samym szeroką i dobrze 

ugruntowaną wiedzę Doktorantki na temat mechanizmów leżących u podstaw zagrożenia 

stereotypem. Zabrakło mi jednak wskazania, ku której teorii skłania się Autorka rozprawy, 

którą z nich traktuje jako wyjaśnienie zaobserwowanych przez siebie efektów. Wydaje się, że 

mgr Rędzio jest zwolenniczką złożonego, zintegrowanego podejścia do wyjaśnienia czynników 

warunkujących efekty zagrożenia stereotypem. Szkoda, że Doktorantka nie podjęła próby 

rozwinięcia jak sama pisze „zalążków” teorii we własnym programie badawczym. Wydaje się, 

że tłumacząc paradoksalne efekty zagrożenia stereotypem, Doktorantka skłania się do 

interpretacji wyników w kontekście transakcyjnej teorii stresu (Lazarus i Folkman, 1991). W 

sytuacji, gdy zagrożenie stereotypem jest postrzegane jako wyzwanie może dojść do 

mobilizacji zasobów poznawczych jednostki. Zastanawiałam się także, czy analizując 

paradoksalne i klasyczne efekty zagrożenia stereotypem nie warto odwołać się do koncepcji 

ironicznych procesów kontroli poznawczej (Wegner, 1994; Wang i in. 2020). Czy skutki 

zagrożenia stereotypem mogą być przewidywane przez jakość kontroli negatywnych myśli 

wzbudzonych wraz ze stereotypem?  

Podoba mi się, że Doktorantka krytycznie analizuje dotychczasowe badania, 

poszukując w nich niespójności, pominiętych tematów, wskazując np. że bezradność 

intelektualna nie była traktowana jako moderator efektów zagrożenia stereotypem. Do 

czynników sprzyjających wystąpieniu paradoksalnych efektów mgr Rędzio zalicza przeszłe 

doświadczenia i ocenę własnych kompetencji, jeśli są one powyżej pewnego progu, wtedy 

mogą pojawić się efekty paradoksalne. Następnie doktorantka prezentuje moderatory reakcji 



 

 

na zagrożenie stereotypem – identyfikację z dziedziną, pamięć roboczą, 

bezradność/sprawczość intelektualną.  

 

Część empiryczna 

 

Część empiryczna prezentuje trzy badania eksperymentalne, które tworzą spójny 

program badawczy. Kolejne badania wynikają z wniosków badań poprzednich. W sumie 

wszystkie eksperymenty spójnie prezentują główne czynniki warunkujące lub mediujące 

wystąpienie efektów paradoksalnych w grupie osób kompetentnych z zakresu matematyki.  

Uczestniczkami zaprezentowanych eksperymentów były Studentki, zarówno kierunków 

humanistycznych (badanie 1 i 2), jak i ścisłych (badanie 1, 2 i 3), które przywoływały przeszłe 

doświadczenia związane z nauką matematyki w liceum i wykonywały zadania diagnostyczne w 

warunku z lub bez wzbudzenia poczucia zagrożenia stereotypem.  

Doktorantka przyjęła poniższe założenie, że studentki obu kierunków nie będą się 

różniły pod względem inteligencji. Na str. 60 czytamy „W obecnym projekcie założono, że 

kategoria osób o wysokich ‘osobistych zasobach matematycznych’ będzie stosunkowo liczna 

wśród studentek matematyki renomowanych wyższych uczelni i nieliczna wśród studentek 

wydziałów humanistyczno-społecznych takich uczelni (równie inteligentnych i dobrze 

radzących sobie z nauką, ale nie w przedmiotach matematycznych).” Teza ta nie jest poparta 

w przedstawionych badaniach, ponieważ inteligencja uczestniczek badań nie była 

weryfikowana. Co więcej, tezę taką można zakwestionować odnosząc się do 

zaprezentowanego w opisie badania 1 wyniku z wybranych zadań testu Matryc 

Progresywnych Ravena. W badaniu tym uzyskano efekt główny kierunku studiów, studentki z 

matematyki rozwiązały poprawnie więcej zadań niż studentki kierunków humanistycznych w 

obu warunkach eksperymentalnych. Tym bardziej dziwi, dlaczego w kolejnym badaniu 

Doktorantka założyła, że grupa studentek nauk ścisłych nie różni się od studentek nauk 

humanistycznych pod względem: „…ogólnego poziomu samooceny, inteligencji ogólnej, czy 

też osobistych aspiracji” (str 62). W badaniu trzecim natomiast pojawia się kolejne 

„zaskakujące” założenie, tym razem dotyczące renomy uczelni, z której pochodzą osoby 

badane.  

 

Dobór zmiennej zależnej. 

 

W trzech prezentowanych badaniach użyto tej samej zmiennej zależnej, był to poziom 

wykonania 15 zadań z testu Matryc Progresywnych Ravena. Zadania były dobrane ze względu 

na poziom trudności, nie były jednak równolicznie reprezentowane w zestawie, w którym 

większość stanowiły zadania łatwe (7), w porównaniu do zadań średnio trudnych i trudnych. 

Zadań kluczowych z punktu widzenia hipotezy o wystąpieniu efektów paradoksalnych w 



 

 

zadaniach o podwyższonym poziomie trudności, było znacznie mniej (4). Doktorantka 

motywuje tą decyzję 10 minutowym ograniczeniem na wykonanie tych zadań, które było 

weryfikowane w badaniach pilotażowych. Dla zadań łatwych we wszystkich badaniach 

uzyskano efekt sufitowy. Szkoda zatem, że w badaniu 2 i 3 Doktorantka nie zdecydowała się 

na zwiększenie liczby zadań średnich i trudnych, kosztem zadań, które i tak nie były 

diagnostyczne.  

Wybór zadania diagnostycznego budzi moje wątpliwości, jednak Doktorantka sama 

dyskutuje z potencjalnymi zastrzeżeniami Recenzentów np., czemu nie zastosowano zadań 

matematycznych. To szerokie uzasadnienie z odwołaniem do literatury można było wyłączyć 

przed metodę opisując różne rodzaje zadań, w których zaobserwowano paradoksalne i 

klasyczne efekty zagrożenia stereotypem. 

 

Pomiar zmiennych 

 

Doktorantka dokonała modyfikacji skróconej wersji skali Bezradności Intelektualnej tak, aby 

odzwierciedlała również sprawczość intelektualną, zmodyfikowana skala cechuje się wysoką 

rzetelnością raportowaną w rozprawie doktorskiej. Moją wątpliwość jednak budzi brak 

raportowania rzetelności dla innych miar wykorzystywanych w opisanych badaniach.  

Zastanawiam się, czy Doktorantka rozważała stworzenie jednej skali z dwu-itemowych 

zmiennych: samoocena zdolności matematycznych, osobista ważność matematyki. Zmienne 

te silnie korelują ze sprawczością intelektualną (r > 0,80). Można było też rozważyć stworzenie 

zmiennej latentnej.  

 

Opis procedury badań nie jest do końca przejrzysty, można się jedynie domyślać, że w 

badaniu pierwszym były dwie sesje badawcze. Opis sugeruje, że część osób wypełniała 

wszystko w trakcie pierwszej sesji, a druga część badanych miała dwie sesje, na jednej 

wypełniane były testy psychologiczne, a na drugiej test z manipulacją eksperymentalną (por. 

str. 74-75).  W opisie badania 2 jest informacja o tym, że są dwa etapy badania, a także że 

uczestniczki otrzymały gratyfikację finansową. Takiej informacji brakuje w opisie badania 

pierwszego. Zabrakło także opisu procedury doboru uczestników do warunków badawczych. 

Doktorantka nie podaje również informacji o tym, ile Studentek nie wypełniło drugiej części 

badania.  

 

Kwestie etyczne  

 

Badania uzyskały akceptację Komisji Etyki przy Wydziale Psychologii UW. Doktorantka 

informuje w pracy, że na realizację badań zgodę wyrazili Dziekani oraz Prowadzący wykłady, w 

czasie których przeprowadzane były badania. Nie znalazłam w pracy wzmianki o tym, że 



 

 

Uczestniczki badań, również wyrażały zgodę na udział w badaniu i podpisywały formularz 

świadomej zgody. Formularz taki nie jest również załączony w pracy. Rozumiem jednak, że jest 

to jedynie przeoczenie w opisie procedury badania. 

 

Analiza i wyniki 

 

Przygotowanie danych, jak i analiza wyników wydaje się, że zostały wykonane poprawnie. W 

moim odczuciu zastosowanie różnorodnych analiz, w tym moderowanych mediacji, pozwoliło 

na weryfikację przewidywanych zależności dotyczących warunków sprzyjających 

występowaniu efektów paradoksalnych. Przedstawione poniżej uwagi dotyczą sposobu 

prezentacji wyników dla wszystkich trzech badań. Niedociągnięcia i błędy były powielane w 

kolejnych badaniach. 

 

1. W opisie wyników Doktorantka posługuje się niemal wyłącznie technicznymi nazwami 

zmiennych (np. MATH_IMP, IHELPL), co nie ułatwia zrozumienia. Co więcej, w tabelach 

nie zamieszcza wyjaśnienia użytych skrótów.  

2. Nie pomagają w zrozumieniu również tytuły rozdziałów, które są lakoniczne i nie 

zapowiadają celu analizy, np. Zmienna zależna, Korelacje, Regresja logistyczna. A 

niektóre z nich powtarzają się nawet w ramach jednego badania, np. Analiza regresji 

(dwukrotny śródtytuł str. 108 i 111). Podobnie w dyskusji Doktorantka omawia: 

„Analizy regresji, mediacji i moderowanej mediacji” (str. 117). 

3. W opisie wyników testów statystycznych zdarzają się podstawowe błędy. Przykładowo 

tabele 1, 4 i 7 prezentują statystyki opisowe dla zmiennych związanych z 

doświadczeniem matematycznym oraz wartości testów t Studenta. W standardzie 

przyjęte jest, aby pisać małą literą t, a nie wielką T, również pomija się minusy przy 

wartości testu t, gdyż informuje on nas tylko o kierunku różnicy, że od mniejszej 

wartości średniej odejmowano większą. Sposób raportowania poziomu istotności jest 

również niestandardowy, zwykle podaje się, że p < 0,001, tu jednak Doktorantka 

podaje p > 0,001, a w tabeli 5 podane są dokładne wartości dla poziomu istotności.  

4. W większości poprawnie są raportowane analizy wariancji, choć mogłyby być od razu 

przeprowadzone dla pełnego schematu badania, czyli 2 (grupa) x 2(warunek) x 3 

(poziom trudności zadań). Testy post-hoc należałoby wykonać testem, który 

uwzględnia poprawkę wartości poziomu istotności dla liczby wykonanych porównań, 

co w efekcie dałoby znacznie bardziej wiarygodne wyniki niż test NIR (ang. LSD). Na 

przykład, w Badaniu 1 wykazano różnicę w wykonaniu zadań na poziomie tendencji 

statystycznej pomiędzy studentkami nauk ścisłych w warunku zagrożenia stereotypem 

wykonały więcej zadań. Różnica ta być może nie byłaby istotna przy zastosowaniu 

bardziej konserwatywnego testu.  



 

 

5. Wykresy zamieszczone w pracy nie mają opisanych osi Y i X (NT, ST).  Wykresy powinny 

zostać uzupełnione o słupki błędu, które wskazywałyby, które średnie różnią się 

między sobą, bądź istotne różnice mogłyby być oznaczone w inny sposób. Kody 

kolorystyczne dla zmiennych i ich poziomów nie są zachowane pomiędzy wykresami 

np. Rysunek 1 i Rysunek 2 – Humanistki są zaznaczone różnymi kolorami na obu 

wykresach, analogicznie na Rysuneku 6 i 7. Ponieważ wykresy przedstawiają różnice w 

średnich pomiędzy warunkami badawczymi bardziej poprawnymi byłyby wykresy 

słupkowe.  

6. W opisie moderowanych mediacji zabrakło mi prezentacji schematu testowanego 

modelu, na którym mogłyby być umieszczone wartości współczynników. Wyniki tych 

analiz przedstawione są nieczytelnie. Przykładowo, Tabela 3 i kolejne prezentują 

fragmenty raportu przeklejone wprost z programu statystycznego (czasami nie są one 

nawet podpisane jako tabele). Mają one formę technicznego raportu, a nie formalnej 

prezentacji wyników zgodnego ze stylem APA.  W tabeli 9, brak nawet opisanych 

wierszy dla zmiennej udział w olimpiadzie.  

7. W swojej rozprawie doktorskiej mgr Rędzio pisze: „Niestety, nie można było przed 

przydzieleniem do warunków eksperymentalnych sprawdzić, która uczestniczka 

startowała w olimpiadach i przydzielić ich po równo do obydwu warunków, gdyż 

przedwczesne podkreślenie tego faktu mogłoby mieć wpływ na wyniki zmiennej 

zależnej.” Trudno zgodzić się z takim argumentem. Skoro badanie było prowadzone w 

dwóch sesjach, na jednej z nich osoby wypełniały zestaw kwestionariuszy, w którym 

mogłoby się znaleźć pytanie o udział w olimpiadach. W badaniu 2 zmienna ta była już 

wyrównana. 

 

Dyskusja wyników. 

 

Prezentację wyników każdego badania kończy dyskusja cząstkowa. W dyskusjach tych 

Doktorantka głównie podsumowuje wyniki. Nie podejmuje dyskusji z literaturą, nie odnosi się 

do wcześniejszych badań, dyskusja badania 1 nie ma ani jednego cytowania, a dyskusji 

badania drugiego jest jedno cytowanie. Wydaje się, że celem tych wstępnych dyskusji jest 

zarysowanie różnic między badaniami i próba syntezy uzyskanych wyników. Na przykład 

podsumowanie dyskusji badania 2 kończy się stwierdzeniem, że: „Wyniki Badania 2 

zreplikowały najważniejsze wyniki Badania 1 i dodały kilka nowych wniosków do teorii 

dotyczącej zagrożenia stereotypem.” Doktorantka nie precyzuje jednak jakie teorie zostały 

wzbogacone. Być może lepiej byłoby nazwać te części podsumowaniami wyników 

poszczególnych badań. 

Dyskusja końcowa wyraźnie wskazuje zalety, jaki i ograniczenia zaprezentowanego 

projektu badawczego, a także podkreśla znaczenie projektu dla dziedziny i praktyki społecznej 



 

 

z odniesieniami do literatury przedmiotu. W dalszych badaniach sugerowałabym, aby 

zastanowić się, czy wybrane czynniki moderujące/mediujące wystąpienie efektów 

paradoksalnych są uniwersalne, czy też są specyficzne wyłącznie dla grupy kobiet w dziedzinie 

matematyki. 

Ciekawe również byłoby włączenie pomiarów psychofizjologicznych do badań nad 

konsekwencjami chronicznego zagrożenia stereotypem, jak w badaniu Blascovich i 

współpracowników (2001). Z uwagi na zainteresowania badawcze dotyczące głębokości 

przetwarzania informacji wzrokowej zachęcałabym, aby w dalszych pracach włączyć do badań 

pomiar okulograficzny.  

 

Uwagi formalne. 

 

1. Spis treści jest przygotowany na bardzo ogólnym poziomie, poza częścią teoretyczną, 

nie zawiera informacji o podtytułach poszczególnych treści; jest na tyle uniwersalny, 

że z powodzeniem pasowałby do każdej rozprawy bez względu na jej tematykę.  

Podobna uwaga została przedstawiona powyżej w odniesieniu do śródtytułów w części 

opisującej wyniki badań. 

2. W tekście pojawiają się pojedyncze zdania na prawach akapitów, np. podsumowania 

sekcji (str. 27). Pojawiają się również drobne pomyłki w cytowaniach (np. str. 23, 

koniec 1. akapitu) oraz nieścisłości np.:  

a.  „ Wykazało ono istotną różnicę (p = 0,003; dCohen = 1,29) między warunkiem 

NT (M = 10,15; SD = 2,61) a warunkiem NT (M = 12,93; SD = 1,59).” (str. 106) 

b. „przy wykorzystaniu 14. modelu pakietu Macro Process Hayesa, z 

boothstrappingiem.”(str 130). 

c.  „Hipoteza ta dotyczyła też istotnej poprawy wśród studentek kierunków 

humanistycznych na zadaniach trudnych i tutaj, za pomocą porównań 

planowanych, udało się wykazać taką różnicę. 

3. Doktorantka nadużywa skrótu myślowego/ stwierdzenia, że hipotezy zostały 

potwierdzone, wyniki potwierdziły hipotezy. Z uwagi na specyfikę wnioskowania 

statystycznego nie jesteśmy w stanie potwierdzić hipotezy, a jedynie dostarczyć 

argumentów wspierających nasze przewidywania, czy też przemawiających za 

odrzuceniem hipotezy zerowej i przyjęciem hipotezy alternatywnej. 

 

Podsumowanie. 

 

Cenię projekty, które w kreatywny sposób łączą dotychczasową wiedzę, rozwiewają 

wątpliwości, dostarczają nowej wiedzy na temat warunków decydujących/ ograniczających 

występowanie danego zjawiska. Za taki uważam projekt przedstawiony w rozprawie 



 

 

doktorskiej mgr Rędzio. Część teoretyczną oraz pogłębioną dyskusję końcową oceniam 

wysoko. Natomiast do części empirycznej zawarłam szereg szczegółowych uwag. Długo 

zastanawiałam się na konkluzją recenzji, czy wskazane błędy nie są na tyle ważące, żeby 

skierować pracę do poprawy. Uznałam jednak, że są to raczej niedoskonałości niż poważne 

błędy. Uważam, że uzyskane rezultaty programu badawczego wnoszą nową wiedzę do 

problematyki paradoksalnych efektów zagrożenia stereotypem i zasługują na publikację w 

uznanym czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym.  

 

Konkludując, recenzowana rozprawa doktorska mgr. Anny Rędzio spełnia wymogi stawiane 

rozprawom doktorskim w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie psychologia. Dlatego 

rekomenduję Radzie Naukowej Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 

dopuszczenie mgr Anny Rędzio do dalszych etapów przewodu doktorskiego.  

 

 

 

 
Diamond, A. (2013). Executive Functions. Annual Review of Psychology, 64(1), 135-168. 

 

Shipstead, Z., Harrison, T., Engle, R. (2016). Working Memory Capacity and Fluid Intelligence: Maintenance and 

Disengagement. Perspectives on Psychological Science, 11, 771-799. DOI: 10.1177/1745691616650647. 

 

Wang, D.A., Hagger, M.S., Chatzisarantis, N.L.D. (2020). Ironic Effects of Thought Suppression: A Meta-Analysis. 

Perspect Psychol Sci. 15(3):778-793. doi:10.1177/1745691619898795 

 

Wegner, D. M. (1994). Ironic processes of mental control. Psychological Review, 101(1), 34–52. 

https://doi.org/10.1037/0033-295X.101.1.34 


